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ORDE VAN DIENST 

Opening 
 
Onder het aansteken van de kaarsen wordt gezongen: 
(staande) 
 
Als alles duister is  
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Openingsvers 

 
V    Onze hulp is de naam van de Heer 
       die hemel en aarde gemaakt heeft. 
 
A Die trouw blijft tot in eeuwigheid 
       en nooit laat varen het werk van Zijn handen. 
 
V God, wij hebben U nooit gezien,  

maar U roept ons: ‘Mens, waar ben je?’  
 

A U laat ons niet los.  
U klopt bij ons aan.  
 

V Kom dan, hier zijn wij.  
Wonen willen wij in uw geborgenheid.  
 

A U geeft ons ogen om te zien  
en oren om te horen.  
 

V Verdrijf de angst uit ons hart  
en laat ons zien wie we zijn:  
 

A mensen die gehoor geven aan U  
en hun hoop stellen op U. 
  

V Neem ons bij de hand en breng ons thuis  
in het gemeenschappelijk huis dat U voor ogen staat.  
 

A In uw licht willen wij gaan.  
In uw ruimte zijn wij vol vertrouwen.  

(allen zitten) 
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Zingen: Lied 647 GvL 
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De wisselende psalmen zijn voor elk van de diensten in dit boekje 
opgenomen. U vindt ze vanaf pagina 8. 
 
Gelezen en gezongen Psalm 
 
Lezing 
 
Overweging 
 
Stilte  
 
De stilte die wellicht iets langer duurt dan u gewend bent, wordt 
ingeleid met muziek. 
U hebt de gelegenheid om het gehoorde nog eens te overdenken of 
te mediteren bij het beeld of de tekst van ‘Bevrijding’ 
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Voorbeden  en 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 

 

 

 

Magnificat  Taizé 

 

 
 
(Met hart en ziel loof ik de Heer. Hij heeft zijn liefde over allen uitgestrekt. 
Met hart en ziel loof ik de Heer. Hij draagt ons leven door de tijden.) 
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Avondgebed 
V Blijf bij ons en bij al uw mensen, 

in de  avond van deze dag. in de avond van het leven. 
A Blijf bij ons, met Uw genade en goedheid, 
 in de kilheid die ons omringt. 
V Blijf bij ons met uw licht en uw warmte, 
 in de schemering die ons overvalt.  
A Blijf bij ons, met uw woord van troost en bescherming, 
 in de leegte van de naderende nacht. 
V Blijf bij ons, met uw zegen, steeds als wij uw Naam  

uitspreken, ook al is het vaak zonder woorden 
omdat de stilte ons overvalt, of woorden ons ontnomen  
zijn. 

A Blijf bij ons, in leven en sterven  en zegen ons in uw Naam. 
Amen 

 

Zingen  In manus tuas 

 
 

In manus tuas (vertaling)In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Gij hebt mij 
verlost Heer, God der waarheid. Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. 
In uw handen Heer, beveel ik mijn geest. 
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  Zingen      Zegenbede    Zingen  (staande) 
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3 maart  Dorpskerk 
 
Thema: Waar beginnen we  aan? 
Psalm 63   (in afwisseling) 
 

V God, U bent mijn God, U zoek ik, 
naar U smacht mijn ziel, 
naar U hunkert mijn lichaam 
in een dor en dorstig land, zonder water. 

 
A In het heiligdom heb ik U gezien, 

uw macht en majesteit aanschouwd. 
Uw liefde is meer dan het leven, 
mijn lippen zingen uw lof. 

 
V U wil ik prijzen, mijn leven lang, 

roepend uw naam, de handen geheven. 
Dan wordt mijn ziel verzadigd met uw overvloed, 
jubel ligt op mijn lippen, mijn mond zal U loven. 

 
A Liggend op mijn bed denk ik aan U, 

wakend in de nacht prevel ik uw naam. 
U bent altijd mijn hulp geweest, 
ik juich in de schaduw van uw vleugels. 

 
V Ik ben aan U gehecht, met heel mijn ziel, 

uw rechterhand houdt mij vast. 
 
A Laat verzinken in de diepten der aarde 

wie mij naar het leven staan, 
laat hen ten prooi vallen aan jakhalzen, 
lever hen uit aan het zwaard. 

 
V Maar de koning zal zich verheugen in God, 

wie Hem trouw zweert, prijst zich gelukkig – 
leugenaars wordt de mond gesnoerd. 
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Zingen: lied 942 

 

 
2. Mijn dagen zijn door twijfel overmand, 
ik ben gevangen in mijn onvermogen. 
Hebt Gij mijn naam geschreven in uw hand, 
zult Gij mij bergen in uw mededogen? 
Mag ik nog levend wonen in uw land, 
mag ik U eenmaal zien met nieuwe ogen? 

 
3. Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft, 
dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede. 
Open die wereld 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. 

 
 

Lezing: NBV 21: Exodus 3, 1-14. 
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10  maart  De Goede Herder 
 

Thema: Kwetsbaar, maar in goed gezelschap 
 
Psalm 62  Woordeloos van Hans Bouma 

(Uit: In de schaduw van de psalmen) 
 
V Laten ze maar te keer gaan,  

met z’n allen op mij aanstormen,  
bij mijn God kom ik op adem.  

 
A Alles verwacht ik van Hem,  

Hij kent me, weet wat goed voor me is.  
 
 Geen taal meer.  

Zo innig nabij is Hij mij,  
woordenloos verwarm ik mij aan Hem.  

 
A Mijn vijanden - maar één doel hebben ze: 

mij slopen, mij vernietigen.  
 
V Zeker, een waarheid,  

maar groter die andere waarheid –  
God die mij omarmt, muren van heil.  
M’n vijanden, God blaast hen zó omver. 

 
A Niet ík, zíj gaan tegen de grond.  

O God, woordenloos verwarm ik mij aan U.  
Hoe kom ik bij U op adem.  
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Zingen Lied 545  

 
2 
Mozes en Elia zijn 
zijn getuigen, want zij weten: 
Hij voltooit de lange lijn 
van de wet en de profeten. 
Halleluja. 

 

3 
Daarom spreken zij met Hem 
van zijn uitgang en zijn lijden 
later te Jeruzalem 
in de volheid van de tijden. 
Halleluja. 

 
4 
Uit de hemel komt een stem 
die het visioen komt schragen: 
Deze is mijn Zoon; op Hem 
rust mijn eeuwig welbehagen. 
Halleluja. 

 

5 
Zo wordt God in glans gekend; 
Hij, het licht van ons verlangen, 
woont niet in een aardse tent, 
maar op onze lofgezangen. 
Halleluja. 

 
 
Lezing: NBV 21 Exodus   
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17 maart  Dorpskerk 
 

Thema: Het visioen gesmoord? 
 
Psalm 25    (in afwisseling) 

A Heer, ik kom bij U! 
 Ik vertrouw op U. 
 

V Heer, laat me weten wat U met mij van plan bent. 
 Vertel me wat ik moet doen. 
 

A Leid mij en help me het goede te doen. 
 Want U bent de God die mij redt. 
 

V Denk toch aan wat U in uw liefde allemaal al heeft gedaan. 
 U bent altijd vol liefde geweest. 
 

A Denk daarom niet meer aan de dingen  
die ik verkeerd heb gedaan, 

 aan de keren dat ik ongehoorzaam aan U was  
toen ik nog jong was. 

 
V De Heer is trouw en goed voor de mensen 

 die zich houden aan zijn verbond en zijn wetten. 
 
A De Heer gaat als een vriend om 
 met mensen die ontzag voor Hem hebben. 
 Hij leert hen wat zijn verbond met hen inhoudt. 
 
V Ik vertrouw altijd op de Heer, 
 want Hij redt mij van elke vijand.  
 
A Help me nu, Heer, heb medelijden met mij, 
 want ik voel me eenzaam en ellendig. 
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V Mijn problemen worden steeds groter. 
 Red me alstublieft uit mijn moeilijkheden. 
 
A Kijk toch hoe moeilijk ik het heb en hoeveel 

problemen er zijn. 
 Vergeef me alles waarin ik U ongehoorzaam ben geweest. 
 
V Kijk toch hoeveel vijanden ik heb: 

het worden er steeds meer! 
 En kijk eens hoe vreselijk ze mij haten! 
 
A Red mijn leven alstublieft, Heer, red mij. 
 Stel me niet teleur, want ik vertrouw op U. 
 
V Laten mijn eerlijkheid en mijn geloof mij beschermen, 
 want ik vertrouw op U.  
 Heer, red Israël uit alle moeilijkheden. 

 
Zingen: lied van dromen   Marijke de Bruijne uit eva’s lied  

Melodie psalm 72 
 
1 Wij mensen blijven dromen dromen  
en vergezichten zien,  
een nieuwe aarde die gaat komen,  
te vinden al misschien.  
Wij dromen van de mensenrechten  
die ieder mens dan heeft,  
niet langer tegen onrecht vechten,  
daar ’t recht van liefde leeft. 
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2 Verdwenen zijn de dictaturen,  
gevangenschap en pijn,  
verbanning en verdriet verduren,  
jijzelf zal bij mij zijn.  
Wie in de dromen durft geloven  
voelt zelf verandering 
vertwijfeling en wanhoop doven  
in blijde aarzeling. 
 
3 En licht en sterk, vol zachte krachten  
die onverzet’lijk zijn,  
bevechten wij de kwade machten  
die niet te tellen zijn 
Waar mensen putten uit de bronnen  
van droom als werk’lijkheid,  
daar is de toekomst al begonnen  
in onze levenstijd. 
 
 
Lezing: NBV21 Exodus 4: 18 -32 
  
  



15 

 

24  maart  Dorpskerk 
 
Thema: Hart tegen Hard 
 
Psalm 126 
V  Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap, 

dat zal een droom zijn. 
 
A Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap, 

dat zal een droom zijn. 
 
V Wij zullen zingen, lachen, gelukkig zijn. 

Dan zegt de wereld: Hun God doet wonderen,   
Ja Hij doet wonderen, 
God in ons midden, Gij onze vreugde. 

 
A  Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap, 

dat zal een droom zijn 
 
V Breng ons dan thuis, keer ons tot leven 

zoals rivieren in de woestijn die, 
als de regen valt, opnieuw gaan stromen. 
Wie zaait in droefheid zal oogsten in vreugde. 
Een mens gaat zijn weg en zaait onder tranen. 
Zingende keert Hij terug met zijn schoven. 

 
A Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap, 

dat zal een droom zijn 
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Zingen:  lied 542 
 

 
2. Het volk van God was veertig jaar 
– een mensenleven lang – 
op weg naar het beloofde land, 
het land van Kanaän. 
 
3. Heer, geef ons moed en doe ons gaan 
uw weg door de woestijn 
en laat uw Zoon een laaiend vuur, 
een nieuwe Mozes zijn. 
 
4. Eer aan de Vader en de Zoon 
en aan de heilige Geest, 
God, die al voor de eerste mens 

      belofte zijt geweest. 
 
Lezing: Exodus  
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31 maart   Dorpskerk 
 
Thema: Het einde voor de deur 
 
Psalm 68 
 
V God richt zich op, de vijand vlucht; 
 zijn haters voor zijn aangezicht, 
 als rook zijn zij verdreven. 
 
A Zij zijn als was in deze vlam, 
 zijn woede heeft hen waar Hij kwam, 

 ten dode opgeschreven. 
 
V Maar de getrouwen zijn verblijd, 
 zij staan voor Hem in vrolijkheid, 
 zij zijn verrukt van vreugde. 
 
A Zing God en speel zijn naam ten prijs, 
 zing Hem op een verhoogde wijs 
 om wat uw hart verheugde. 
 
 
V God zij geprezen met ontzag. 
 Hij draagt ons leven dag aan dag, 
 zijn naam is onze vrede. 
 
A Hij is het die ons heeft gered, 
 die ons in ruimte heeft gezet 
 en leidt met vaste schreden. 
 
V Hij die het licht roept in de nacht, 
 Hij heeft ons heil teweeggebracht, 
 dat wordt ons niet ontnomen. 
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A Hij droeg ons door de diepte heen, 
 de Here Here doet alleen 
 ons aan de dood ontkomen. 
 

 
We luisteren naar  Lied 168  
 
When Israel was in Egypt’s land  
let my people go; 
oppressed so hard  
they could not stand, 
let my people go. 
Go down, Moses, 
way down in Egypt’s land; 
tell old Pharaoh: 
let my people go. 
 

2The Lord told Moses what to do, 
let my people go; 
to lead the children  
of Israel through, 
let my people go. 
Go down, Moses, 
way down in Egypt’s land; 
tell old Pharaoh: 
let my people go. 
 

3. They journeyed on  
at his command, 
let my people go; 
and came at length  
to Canaan’s land, 
let my people go. 
Go down, Moses, 
way down in Egypt’s land; 
tell old Pharaoh: 
let my people go. 
 

4. Oh, let us all from 
 bondage flee, 
let my people go; 
and let us all in Christ 
 be free, 
let my people go. 
Go down, Moses, 
way down in Egypt’s land; 
tell old Pharaoh: 
let my people go. 
 

 
Lezing: NBV 21 Exodus 11: 1-10 


