
 

 

 

 

   

Ordening van de dienst op zondag 8 mei 2022, 9.30 uur    ter Aar 
 
Welkom 
  
Aanvangslied: Lied 287: 1,2 en 5 (=Rond het licht dat leven doet) 
 
Verstilling 
(Ik zeg een enkel woord) 
 
Bemoediging en groet:  
Vg.: Wij belijden dat 
Gem.:  ONZE HULP IS DE NAAM VAN DE EEUWIGE 
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT  
 
Drempelgebed 
Vg.:  Eeuwige, onze God, 
wij die U nooit hebben gezien – 
 
Gem.: ZIE ONS HIER STAAN. 
 
Vg.: Wij die van U hebben gehoord - 
Gem.: HOOR ONS AAN. 
 
Vg.: Uw Naam is dat U mensen helpt - 
Gem.: WEES ONZE HULP 
 
Vg.: en dat U alles hebt gemaakt - 
Gem.: MAAK ALLES NIEUW  
 
Vg.: en dat U ons bij name kent - 
Gem.: LEER ONS U KENNEN  
 
Vg.: Die Bron van leven wordt genoemd - 
Gem.: DOE ONS WEER LEVEN  
 
Vg.: Die hebt gezegd: Ik zal er zijn - 
Gem.: WEES HIER AANWEZIG  

Amen 
 
Gebed om ontferming 
Afgewisseld met 368d:  
‘Houd mij in leven, wees Gij mijn redding steeds weer zoeken mijn ogen naar U”.  
 
(Ik zeg een enkel woord als overgang) 
 
Glorialied lied 305 =Alle eer en alle glorie) 
 
Leefregel:  
Kinderen, we moeten niet liefhebben met de mond, met woorden, maar waarachtig, met 
daden. Dan weten we dat we voortkomen uit de waarheid en kunnen we met een gerust 
hart voor God staan (1 Johannes 3: 18 en 19 
 
Gebed van de zondag 



 

 

 

 

   

 
Indien van toepassing: Moment met de kinderen 
Kinderlied/Kinderen gaan naar de kindernevendienst 
 
Schriftlezingen door lector 
Eerste lezing: Micha 4: 1 t/m 5 
Psalm 72: 1 en 7 
 
Tweede lezing Johannes 21: 15 – t/m 23  
Lied 649: 2,4 en 6 (=O Heer, blijf toch niet vragen) 
 
Woorden van uitleg en Verkondiging   
(Voor de beamist: op signaal graag onderstaande afbeelding tonen) 
 
Lied 221 (Zo vriendelijk en veilig als het licht) 
 
Indien van toepassing: Kinderen komen terug uit de kindernevendienst  
 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, ‘onze Vader’  
 
Collecte digitaal diacone & kerkquotum 
 
Slotlied  

 
 
Behoed en bewaar ons trouwe God, en geef geloof en vertrouwen; 
een vlam die niet dooft, in vrede gelooft. Geef dat wij daar zelf aan bouwen. )  2x 
  
Behoed en bewaar ons trouwe God, omgeef ons met Uw zegen. 
Wil in de woestijn een bron voor ons zijn, en zet ons op nieuwe wegen. )  2x 
 
Uw vrede, o Heer, uw vrede o Heer, Uw vrede wekt doden tot leven 
Wij roepen U aan: vervul ons bestaan. En laat ons in vrede leven ) 2x 
 



 

 

 

 

   

Uw vrede, o Heer, Uw vrede, o Heer, Uw vrede wekt doden tot leven. 
U geeft ons Uw woord, wij zeggen het voort: IK laat je in vrede leven ) 2x 
 
 
Heenzending en zegen, beantwoord met Amen 
 

 


