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Orde van dienst 

 

Orgelspel 

Welkom en mededelingen 

Aanvangslied Psalm 25 Heer, ik hef mijn hart en handen, vers 1 en 2 -  orgelspel 

Heer, ik hef mijn hart en handen 
op tot U, beslecht mijn zaak. 
Weer van mij de smaad en schande 
van mijns vijands leedvermaak. 
Ja, zij worden zeer beschaamd 
die de goede trouw verachten, 
maar wie uw gebod beaamt, 
mag gelovig U verwachten. 
 
Here, maak mij uwe wegen 
door uw Woord en Geest bekend; 
leer mij, hoe die zijn gelegen 
en waarheen G’uw treden wendt; 
leid mij in uw rechte leer, 
laat mij trouw uw wet betrachten, 
want Gij zijt mijn heil, O Heer, 
‘k blijf U al den dag verwachten. 
 

Bemoediging en groet 

Drempelgebed 

Aansteken kaarsen 

Lied 221 Zo vriendelijk en veilig als het licht, vers 1 en 3 – orgelspel 

Zo vriendelijk en veilig als het licht,  
zo als een mantel om mij heen geslagen,  
zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht,  
ik roep zijn naam, bestorm Hem met mijn vragen,  
dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt.  
Wil mij behoeden en op handen dragen.  
 

Spreek Gij het woord dat mij vetroosting geeft, 
dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede. 
Ontsteek die vreugde die geen einde heeft,  
wil alle liefde aan uw mens besteden. 
Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft –  
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden. 
 
Gebed om de Heilige Geest 

Lezing: 1 Koningen 19: 1-18 



Lied 283 In de veelheid van geluiden, vers 1, 2 en 3 – orgelspel 

In de veelheid van geluiden, 
in het stormen van de tijd, 
zoeken wij het zachte suizen, 
van het woord, dat ons verblijdt. 
 
Want wij mensen op de aarde, 
raken van het duister moe. 
Als uw hart ons niet bewaarde, 
sliepen wij ten dode toe. 
 
Laat uw dauw van vreugde dalen, 
in de voren van de tijd. 
Vat ons samen in de stralen, 
van uw goedertierenheid. 
 
Overweging 

Lied: Ik val niet uit Zijn hand -  een eigentijdse versie van Psalm 16.  

Mijn God ik kom naar u 
Dan ben ik veilig 
Ik heb het u gezegd 
en blijf het zeggen 
ik heb u nodig Heer 
De rest is overbodig 
 
De mensen hebben andere idolen 
en wringen zich voor hen in honderd bochten 
Ik doe dat nooit en ik 
zal zelfs hun naam niet noemen 
 
Mijn God u vult mijn bord 
U vult mijn beker 
U hebt iets moois bedacht 
en straks is het van mij 
U houdt mijn hele leven in uw handen 
en ik kom goed terecht 
want dat hebt u gezegd 
 
De hele nacht lig ik aan God te denken 
Ik voel dat Hij er is 
Zijn wijsheid geeft me rust 
Dan word ik blij en zeker van mijn redding 
Ik leef, ik leef naast God 
Ik val niet uit zijn hand 
 
Want U zult mij niet zomaar laten sterven 
Ik hoef niet naar het graf 
Want u laat mij niet los 
U wilt mij leren waar ik U moet zoeken 
heel dicht bij U, mijn God 
zal ik gelukkig zijn. 
 



Collecte aankondiging 

Gebeden 

slotlied 904 Beveel gerust uw wegen – verzen 1, 3, 5 orgelspel 

Beveel gerust uw wegen, 
al wat u 't harte deert, 
der trouwe hoede en zegen 
van Hem, die 't al regeert. 
Die wolken, lucht en winden 
wijst spoor en loop en baan, 
zal ook wel wegen vinden 
waarlangs uw voet kan gaan. 
 
Laat Hem besturen, waken, 
't is wijsheid wat Hij doet! 
Zo zal Hij alles maken, 
dat ge u verwonderen moet, 
als Hij, die alle macht heeft, 
met wonderbaar beleid 
geheel het werk volbracht heeft, 
waarom gij thans nog schreit. 
 
Maar blijft gij met vertrouwen 
naar God zien in de nacht; 
dan doet Hij u aanschouwen 
wat gij het minst verwacht. 
Eens zal Hij u bevrijden 
ook van de zwaarste last, 
houd moedig bij het strijden 
aan zijn beloften vast. 
 

Zegen 

orgelspel 

 


