
Standaard liturgie   
 

DE NIEUWE STAD                                  

 

 

Orde van de protestantse eredienst voor zondag 15 mei 2022               
 

Aan deze dienst werken onder anderen mee:  

Voorganger:  Ds  André Fox; ouderling: Jan Kok; diaken: Wolter Koolstra;  

organist: Simon Blijleven;  lezer: Yzanne Jansen; kindernevendienst:                                    

 

Voorbereiding 

 

Welkomstwoord van de ouderling van dienst 

 

Aanvangslied:  Lied 282  (we blijven zitten) 

De kaarsen worden aangestoken (kind/gemeentelid)  

Moment van stilte 

 

De gemeente gaat staan (wordt het staan te lang voor u, dan mag u natuurlijk blijven/gaan zitten)  

Bemoediging en het drempelgebed (in afwisseling met de gemeente): 

 

O.     Onze hulp is in de naam van de HEER 

A.     DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 

O.     Die liefde is en grond van ons bestaan 

A.     DIE ONS VERLICHT EN DRAAGT.  

O.     U die hart en ziel bent van ons bestaan,  

         wees een bodem onder onze voeten,  een dak boven ons hoofd,  

A.     EEN STEUN IN ONZE RUG  

         EEN GIDS VOOR ONS UIT  

         ZODAT WIJ NIET VERWIJDERD RAKEN    

         VAN U EN VAN ELKAAR  

O.     en volhardend voortgaan  Uw licht en Uw toekomst tegemoet  

A.     AMEN 

 

 

Psalm van de zondag: 98: 1, 2 en 3 

 

De gemeente gaat zitten  

 

Groet 

V     De Heer is met u allen! 

A     ZIJN VREDE IS MET U 

 

 

‘t Is de liefde die ziet 
hoe opnieuw te beginnen 

die ieder verdriet 
ook de dood kan overwinnen’ 

(Karel Eyman)  



Kyriegebed 

Telkens na de woorden 'daarom bidden wij' wordt u gevraagd mee te bidden met de woorden: 

‘Heer ontferm U’ 

 

Gloria: Lied 654: 1, 5 en 6 

 

Dienst van het Woord 

 

Gebed van de zondag 

 

Aandacht voor de kinderen 

Terwijl de kinderen naar de nevendienst gaan, wordt het lied gespeeld, dat we straks samen met 

ze gaan zingen, als de kinderen terugkomen.   

 

Schriftlezingen   

1e lezing: Deuteronomium 6,1-9 

 

Lied 320:1, 2, 3  

 

2e lezing: Johannes 13,31-14,3 

 

Lied 320: 5 en 6 

 

Overweging 

 

Orgelspel 

 

Lied 657 

 

Dienst van gaven en gebeden 

 

Mededelingen en inzameling van gaven 

1e collecte: diaconie – jongerenwerk KBS 

2e collecte: eigen gemeente 

 

Voorbeden – stil gebed – afsluiting van de voorbeden 

 

Kinderen komen terug, we zingen samen met hen het kinderlied 

Lied: Alles wordt nieuw III,19   

 

Wij bidden met elkaar het Onze Vader 
 

Onze Vader, die in de Hemel zijt 

Uw Naam worde geheiligd, 

Uw koninkrijk kome, 

Uw wil geschiede 

op aarde, zoals in de hemel. 

Geef ons heden ons dagelijks brood; 

en vergeef ons onze schulden, 

zoals ook wij onze schuldenaars vergeven; 

en leid ons niet in verzoeking, 

maar verlos ons van de boze. 

Want van U is het koninkrijk 

en de kracht en de heerlijkheid 

in eeuwigheid. Amen 

 



Slotlied:  Lied 834  (staande) 

 

Zending en Zegen 

 

A Amen. 

 

De collecte bij de uitgang is voor Kerk in Actie - diaconaat 


