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Orde van Dienst 

2e zondag van Pasen - 28 april 2019 
Knoptorenkerk Sint-Oedenrode. 

voorganger: drs. W. van de Wouw 
 
 

 
We beginnen de dienst in stilte .. 

Aanvangswoord, aansteken van de tafelkaarsen 

Hoe doorbreek je teleurstelling, verdriet? Het kan je blind maken 
voor perspectief.  
Wat moet je in jezelf onder ogen durven zien om dát te 
doorbreken? Om weer toekomst en perspectief te zien? 

God, die je helpt en steunt, is dichterbij dan je denkt. Dat horen we 
in van Jacob in Genesis.  
Hij trekt met je mee op je levensweg, zelfs of juist op momenten 
dat je het niet meer ziet zitten. Maar herken je Hem dan? 

 
 
Zingen: Tussentijds 9: Wij zoeken hier uw aangezicht 

15. Gij hebt uw Woord gestand gedaan: 
wij zijn met Christus opgestaan! 
Amen. Halleluja! 
 
16. Hij gaat ons voor, is ons vooruit. 
De schepping zingt zijn vreugde uit: 
Amen. Halleluja! 

 
17. Doe onze nacht voorgoed te niet. 
Roep weer het licht uit om ons lied: 
Amen. Halleluja! 
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Bemoediging 

 
Onze hulp is de NAAM van de Ene 
die hemel en aarde gemaakt heeft. 

 
Drempelgebed  
 

Barmhartige God, 
Gij die omziet naar uw volk 
en zoekt wat verloren geraakt, 
Gij die bevrijdt 
wie in duisternis gevangen zit, 
wij komen tot U. 
 
Zie ons aan zoals wij zijn: 
vol van onszelf, 
met de last van het verleden 
op onze schouders: 
(….stilte) 
 
Vergeef ons, Heer, 
maak ons tot uw mensen, 
vol van genade. 

Open ons naar U 
en naar elkaar, 
naar uw toekomst. 
Amen. 

 
Zingen: psalm van de zondag: lied  111: Van ganser harte loof ik 
Hem  (couplet 1 en 2) 
 
Kyrie en Gloria 
 
Laten wij de Heer aanroepen voor de nood van de wereld en zijn 

naam prijzen, want zijn barmhartigheid kent geen einde. 
               

….. stilte, waarna Kyrie/smeekgebed eindigt met: 
 
"zo bidden wij allen tezamen",  
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Kyrie I: 

 

Voorganger: “Eer zij God in de hoge!” 
 
De gemeente gaat staan voor het Gloria:  
 
Alle eer en alle glorie (Zg 6-45) 

(tekst: Sytze de Vries; melodie: Willem Vogel) 

2. Alle eer en alle glorie 
geldt de Zoon, de erfgenaam! 
Als genade die ons toekomt 
is Hij onze nieuwe naam. 
Licht uit licht, 
vergezicht, 
steek ons met uw stralen aan! 
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3. Alle eer en alle glorie 

geldt de Geest, die leven doet, 
die de eenheid in ons ademt, 
vlam die ons vertrouwen voedt! 
Levenszon, 
liefdesbron, 
maak de tongen los voorgoed! 

 

 

ROND DE SCHRIFTEN 

 
Gebed van de zondag 

 
Eerste lezing :  Genesis 28. 10-22 
 
Zingen:  lied 630: Sta op! – Een morgen ongedacht.  

(couplet 1 t/m 3) 
 
Tweede lezing :  Lucas 24, 13-35 
 
Acclamatie II 

 
Verkondiging 
 
Muziek 
 
Zingen:  Lied 646 De Heer is onze reisgenoot 
 

DELEN VAN GAVEN IN WOORD EN DAAD 
 
Toelichting bij de gaven door de diaken 
 
 Dankgebed  
 Voorbeden 
 Stil gebed 
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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 het kwade. 
Want van U is het koninkrijk 
en de kracht en de heerlijkheid, 
in eeuwigheid,  
Amen. 

 
Inzameling van de gaven, onder orgelspel. 
 
Slotlied :  lied 324: Wat vrolijk over U geschreven staat       
 
Wegzending en zegen 

 
Amen 
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Na afloop van de dienst bent U van harte uitgenodigd nog wat na te 
praten onder het genot van een kopje koffie of thee. 


