
    Orde van dienst  
 

Zondag 24 juni 2018, 10.00 uur (1e van de zomer) 
 

 
Voorganger: ds Bert de Wit 
Ouderling van dienst: mw. Elly Groenveld-Tol 
Organist: dhr. Ger van Eersel 
M.m.v. de Cantorij Carnisse Haven o.l.v. dhr. Jan van Dijk/van der Meer 
 
Voorbereiden 
Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst 
Tijdens een moment van stilte wordt de paaskaars aangestoken 

(gemeente gaat staan) 
Aanvangspsalm: ‘Laat ons nu voor de Here’ (Lied 107: 10, 12, 13) – met antifoon Lied 703 
Bemoediging en groet 
 v. Onze hulp is in de naam van de Heer 
 g. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
 v. De vrede van de Heer zij met u allen 
 g. ZIJN VREDE OOK MET U 

(gemeente gaat zitten) 
Lied (drempelgebed): ‘Die de morgen ontbood’ (Lied 296) – wisselzang (solo Bert) 
Gebed om ontferming 
Cantorij/allen: Kyrië- en gloriahymne (Lied 299e) 
 
Horen 
Gebed om de heilige Geest 
Lezing van het Oude Testament:  Job 30:20-26 / Job 38:1-11 
Lied: ‘Geen taal bij machte U te meten’ (Lied 850: 1c, 2c, 3a, 4a, 5a) - wisselzang 
Lezing van het Nieuwe Testament: Marcus 4:35-41 
Lied: ‘Jezus, meester alle dingen’ (Lied 352: 1a, 2c, 3v, 4a, 5c, 6m, 7a) - wisselzang 
Met de kinderen 
Lied: ‘Je hoeft niet bang te zijn’ (Lied 935) 

(kinderen gaan naar de kindernevendienst) 
Preek 
Lied: ‘God gaat zijn ongekende gang’ (Lied 943: 1c, 2a, 3c, 4a, 5c, 6a) - wisselzang 
 
 
Delen 
Dankzegging en voorbeden, stil gebed, onze Vader: met als gebedsacclamatie Lied 420 
 v: Zo gaan wij biddend onze weg en zingen uit… 
 a: Groot is de wereld en lang duurt de tijd, 
     maar klein zijn de voeten die gaan waar geen wegen gaan overal heen. (Lied 420) 
Delen van de gaven 
Cantorij zingt tijdens collecte: 1.Jubilate Deo (canon)  (Nederlands boekje nr. 64) 

 2. Nada te turbe (84) 
 3. Misericordias Domini (82, in het Nederlands) 

 (kinderen komen terug in de kerk) 
 

Gaan 
Slotlied: ‘Geprezen zij God’ (Lied 150a) 
Opdracht en zegen: gemeente zingt AMEN. AMEN. AMEN. 


