
Orde van dienst   voor 17 juli 2022 
 

We volgen Orde van dienst II 

 
Tijdens het orgelspel worden we stil en bereiden ons voor op de dienst. 
 
 
Welkom en Afkondigingen    
 
Voorbereiding   
 
o.: Wij zijn hier samengekomen in de Naam van de Vader 
     en de Zoon en de Heilige Geest 
g.: AMEN 
o.: Onze hulp is in de Naam van de Heer 
g.: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
o.: o God, keer U om naar ons toe 
g.: EN DOE ONS WEER LEVEN MET HART EN ZIEL. 
o.: Laat ons, o Heer, uw liefde zien 
g.: EN  GEEF ONS UW HEIL. 
o.: O Heer! Hoor ons gebed 
g.: EN LAAT ONS GEROEP TOT U KOMEN. 
o.: Heilig mijn hart, o Heer, 
     zodat ik kind-aan-huis kan zijn 
     in uw geheimen en in uw heiligdom. 
g.: DOOR JEZUS CHRISTUS, ONZE HEER. 
o.: Amen. 
 
 
Introïtuspsalm 24: 1 en 3 ( de kaarsen worden door één van de kinderen aangestoken) 
         
Kyrië  
Vg.: Laten we de Heer om ontferming aanroepen voor de nood van de  
        wereld.........en zijn Naam prijzen, want zijn barmhartigheid heeft  
        geen einde.            

 
 
 
Gloria   

 



Groet 
Vg.: De Heer zij met u 
g. : OOK MET U ZIJ DE HEER 
 
 
Zondagsgebed 
Vg.: ... door Jezus Christus, onze Heer 
g. : AMEN 
 
 
Gesprek met de kinderen 
 
 
Schriftlezing 
Het eerste Testament: 1 Samuël 1, 1 - 8    
Lied 152: 1 en 6 

 
  
Evangelielezing 
Aankondiging (allen gaan staan) 
Psalmwoord: Wie reine handen heeft en een rein hart, die zal zegen ontvangen van de 
HEER en recht verkrijgen van God, zijn redder.              
 

 
 
 
Lezing: Lucas 10: 38 - 42  (eindigt met: In de woorden uit de Schrift horen wij 

                 het Woord van de Levende God).    
 

 
 
 
Uitleg en verkondiging  
 
 



Lied van de twee zusters, Eva’s lied I. t.  Maria de Groot,    m. Lied 686    
1. Ik was in slavernij.    2. Ik voel mij sterk en vrij   
Ik torste het bestaan.    sinds ik die roep verstond. 
Geroepen, wie heeft mij,    Mijn zuster, zij aan zij, 
geroepen bij mijn naam?    verwoordt het nieuw verbond: 
'Martha, Martha', en ik,    de mens van Nazareth 
ik wist weer wie ik was.   geleidt een leven lang 
Een stem, een hand, een blik,   wie luistert, en hij redt 
die mij mijzelf hergaf.   van angst en ondergang 
     
3.  Zoals de dode broer    zo vinden wij de weg 
geroepen uit het graf   en gaan op eigen kracht 
het licht opnieuw ervoer    aan dood en angst onthecht 
en liep het rotspad af,   tot waar de tafel wacht. 
de tekst wordt uitgedeeld, de organist speelt de melodie van Lied 686 een keer voor. 
    
    

Afkondigingen 
  
Collecte  
Gebeden 
 
Dankgebed voor de gaven 
 
Voorbeden:   
 

 
 
Gebed in stilte 
 
Onze Vader   
 
 



 
 
 
 
Slotlied 286         
(Tijdens dit lied komen de kleinste kinderen met 
 de oppas achter in de kerk) 
 

 
Uitzending en zegen 
 

 
 
 

       (Toonzetting ordinarium: Jaap Dragt) 
 
 
Orgelspel 
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