
Orde van dienst, zondag 12 september 2021 Klarenbeek, Voorst, Wilp 
 
Orgelspel/pianospel 
 
Welkom en mededelingen en voorbereidingsgebed (ambtsdrager) 

  
Zingen: Psalm van de zondag, psalm 84: 1 en 2  
   
Bemoediging  
v: Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige 
G:  DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
Drempelgebed 
k: U, die onze verlangens en onze dromen kent 
G:  WEES ALS EEN LICHT IN ONS MIDDEN 
k:  U, die bij ons bent als wij onderweg zijn 
G:  VERBIND ONS MET UW WEG 
k:  U, die ons draagt dag aan dag 
G: ZEGEN ONS MET UW VREDE. AMEN 
 
Zingen: Psalm 84: 6 
 
Aansteken van de kaarsen  
(tijdens het aansteken van de kaarsen wordt het refrein van lied 103e  een aantal keren door de 
zangers gezongen) 
 
Inleiding op de zondag 

Kyriegebed  
 
Zingen: Zing van de Vader (lied 304) 
 

DIENST VAN HET WOORD 
 
Groet 
v: De Eeuwige zij met u! 
a: OOK MET U ZIJ DE EEUWIGE 
 
Gebed bij de opening van het Woord  
 
Lezing: hertaling Psalm 142 (H. Oosterhuis, 150 psalmen vrij) 
 
Orgelspel/pianospel: Stem als een zee van mensen (lied 828)  
 
Lezing: Lucas 8: 26-39 
 
Zingen: Stem als een zee van mensen (lied 828)  
 
Meditatie 
 



Zingen: Gehoord  in mensen (Lied 432 Zangen van Zoeken en Zien)  
 

 
2 Hoe in duisternis dit bestaan ook is, 
hoe zwart mijn verdriet, wanhoop wordt het niet, 
omdat Gij God zijt die mijn leven leidt. 
Gij volstaat voor mij, zijt mijn zekerheid. 
Van uw aangezicht straalt mijn ogenlicht. 
Komen zal de dag dat ik rusten mag. 
 
3 Die rampzalig zijn, zullen zalig zijn. 
Die verworpen zijn, zullen in U zijn. 
Die zich keerden van U, zij vinden U. 
Onbeminden, om niet bemind door U. 
Lachen wordt gehoord als uw laatste woord 
dit verscheurd heelal prachtig maken zal. 
 
 
Dank- en voorbeden, Onze Vader 
 
Mededelingen 
 
Inzameling van de gaven  
Momenteel wordt er nog niet rondgegaan met de collectezak tijdens de dienst. 
Na afloop van de dienst kunt u bij de uitgang uw gaven geven: 
Kledingbank Voorst 
Algemeen Kerkenwerk 
  
 
Danklied: Dank, dank nu allen God (lied 704)  
 
Zegen 
 
Orgelspel 


