
Orde van dienst voor zondag 13 mei 2018 
in de Oude Kerk van de Protestantse gemeente Borne om 10.00 uur

Ark van Noach geschilderd door Marius van Dokkum

voorgangers Marije Kooistra en ds. Johan Meijer
organist Jan Braakman

koster Marianne Schipper
kindernevendienst Mia Ring



de klokken luiden
orgelspel voor de dienst
welkom door ouderling van dienst
aansteken van de Paaskaars

morgenlied 212: 1,2,4
stil moment, woorden van vertrouwen, groet
v Onze hulp is in de Naam van de Heer
A DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
v De Heer zal bij u zijn
A  DE HEER ZAL U BEWAREN

lied psalm 93

gebed van vernieuwing
v Voor het niet luisteren naar uw stem

en het weigeren vriendelijke woorden te delen,
voor het geven van aandacht aan verkeerde dingen,
God in genade,

A VERGEEF ONS

v Voor het vasthouden aan dingen die ons gebonden houden,
beloften die we niet nakwamen,
het roekeloze gebruik van tijd, geld en grondstoffen
en het zoeken van uitwegen voor ons gedrag.
God in genade,

A VERGEEF ONS

v Wij bidden U voor alles wat we zouden kunnen zijn
en voor alles wat wij kunnen veranderen,
God in liefde

A VERNIEUW ONS

v Voor alle plannen die u met ons hebt, en voor alles wat u ons vraagt.
God in Liefde

A HELP ONS



v Voor het leven van deze wereld, voor dieren en natuur,
en liefde voor de mensen, God in Uw liefde,

A VERBIND ONS

v Vergeef ons, kom met Uw Geest in ons hart, vernieuw ons!
Help ons om onze beloften na te komen
en leid ons op Uw weg van vrede.
Heer, ontferm U, Christus ontferm U

A HEER ONTFERM U OVER ONS!

v Glorie aan de Schepper die ons leven geeft
A GLORIE AAN JEZUS WIENS LIEFDE ONS HERSCHEPT

v Glorie aan de Geest, reisgenoot op onze weg
A GLORIE AAN GOD. AMEN 

moment met de kinderen en lied 'Over Licht' 

hierna gaan de kinderen naar de nevendienst

lied 603
Thoralezing Genesis 9: 8-17
lied 635: 1,2,3,8
Evangelielezing Johannes 17: 14-26
lied 675
preek met aansluitend orgelspel



dankgebed en voorbeden, stil gebed en Onze Vader
Onze Vader in de hemel,laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was.
En breng ons niet in beproeving,
maar red ons uit de greep van het kwaad.
Want aan U behoort het koningschap, de macht en de majesteit 
tot in eeuwigheid. Amen.

inzameling van de gaven
slotlied 'Ga nu heen in vrede' (melodie: Land of hope and glory)

1 Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar. 
Wat wij hier beleden samen met elkaar. 
Aan uw daag'lijks leven, uw gezin uw werk. 
Wilt u daaraan geven, dan bent u Gods kerk. 
Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar. 

2 Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar. 
Wat wij hier beleden samen met elkaar. 
Neem van hieruit vrede, vrede mee naar huis. 
Dan is vanaf heden Christus bij u thuis. 
Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar.

wegzending en zegen, beantwoord met


