
Orde van dienst voor de eredienst op 12 mei 2019  
in de Oude kerk te Borne. 

 
 
 

 

 

 
In deze dienst wordt het huwelijk van Riet van Doorn-van Lienden  

en Egbert van Doorn ingezegend. 
 

 
voorganger: ds. Gerco Veening 

organist: Albert van Eldik 
lector: Lenze Vondeling 

koster: Marianne Schipper 
 
 
 
medewerking verleent het protestants kerkkoor o.l.v. Erik Laarman  
 
 



 
orgelspel voor de dienst.  
 
ambtsdragers komen de kerk binnen, we worden stil 
 
woord van welkom 
 
aansteken van de paaskaars 
 
(gemeente gaat staan) 
 
zingen: Psalm 81:1,2 
 

 

      Jubel God ter eer,  
Hij is onze sterkte! 
Juich voor Israëls Heer,  
stem en tegenstem 
springen op voor Hem  
die ons heil bewerkte. 

 

 

       Laat de harpen slaan, 
klinken de trompetten. 
Vier bij volle maan 
met muziek en mond 
een hernieuwd verbond 
volgens oude wetten. 

 
bemoediging en 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 
 
(gemeente gaat zitten) 
 
zingen: lied 362:1,2 
 
  



 

       Hij die gesproken heeft een woord dat gáát, 
een tocht door de woestijn, een weg ten leven, 
een spoor van licht dat als een handschrift staat 
tegen de zwartste hemel aangeschreven: 
Hij schept ons hier een nieuwe dageraad, 
Hij roept ons aan: ‘Ik zal jou niet begeven’. 

 

 

       Hij die ons in zijn dienstwerk heeft gewild, 
die het gewaagd heeft onze hand te vragen; 
die ons uit angst en doem heeft weggetild 
en ons tot hier op handen heeft gedragen; 
Hij die verlangen wekt, verlangen stilt – 
vrees niet, Hij gaat met ons, een weg van dagen. 

 
kyriegebed 
 

 

 
zingen: psalm 149:1,2,3 
 

 

      Halleluja! laat opgetogen 
een nieuw gezang de Heer verhogen. 
Laat allen die Gods naam belijden 
zich eensgezind verblijden. 
Volk van God, loof Hem die u schiep; 
Israël dank Hem die u riep. 
Trek, Sion, in een blijde stoet 
uw Koning tegemoet. 

 

 

      Laat het een hoge feestdag wezen. 
De naam des Heren wordt geprezen 
met het aloude lied der vaderen. 
De heilige reien naderen. 
En zo danst in het morgenlicht 
heel Gods volk voor zijn aangezicht 



en slaat de harp en roert de trom 
in ’s Heren heiligdom. 

 

 

      De Heer gedenkt in gunst de zijnen. 
Hij kroont de zwakken en de kleinen. 
Hij kent de stillen in den lande, 
het heil is nu ophanden. 
Wees verheugd, die de Heer verbeidt, 
nu Hij komt en u zelf bevrijdt. 
Prijs dan zijn naam bij dag en nacht 
en roem zijn grote macht. 

 
 
Als gebed voor de opening van het woord zingt het koor: 
Come, o Jesus, come to me 
(vertaling: Kom tot mij, Jesus, Redder) 
 
lezing: Numeri 27:12-23 
 
zingen: psalm 100 
 

 

Juich Gode toe, bazuin en zing. 
Treed nader tot gij Hem omringt, 
gij aarde alom, zijn rijksdomein, 
zult voor de Heer dienstvaardig zijn. 

 

 

Roep uit met blijdschap: ‘God is Hij. 
Hij schiep ons, Hem behoren wij, 
zijn volk, de schapen die Hij hoedt 
en als beminden weidt en voedt.’ 

 

 

Treed statig binnen door de poort. 
Hier staat zijn troon, hier woont zijn Woord. 
Hef hier voor God uw lofzang aan: 
Gebenedijd zijn grote naam. 

 

  
 



Want God is overstelpend goed, 
die ons in vrede wonen doet. 
Zijn goedheid is als morgendauw: 
elk nieuw geslacht ervaart zijn trouw. 

 
lezing: Johannes 10:22-30 
 
zingen: lied 653:1,2,3 
 

 

U kennen, uit en tot U leven, 
Verborgene die bij ons zijt, 
zolang ons ’t aanzijn is gegeven, 
de aarde en de aardse tijd, – 
o Christus, die voor ons begin 
en einde zijt, der wereld zin! 

 

 

Gij zijt het brood van God gegeven, 
de spijze van de eeuwigheid; 
Gij zijt genoeg om van te leven 
voor iedereen en voor altijd. 
Gij voedt ons nog, o hemels brood, 
met leven midden in de dood. 

 

 

Gij zijt het water ons ten leven; 
de bronnen van de eeuwigheid 
zijn ons ter lafenis gegeven, 
zijn doorgebroken in de tijd. 
O Gij, die als een bron ontspringt 
in elk die tot U komt en drinkt. 

 
preek 
 
koor zingt: Lead me Lord 
vertaling: Leid mij Heer in uw gerechtigheid,  
                maak Uw weg duidelijk voor mijn ogen. 
                Want U bent het Heer, die maakt dat ik woon in 
                veiligheid. 
 



trouwgebed 
 
verantwoording 
 
trouwvragen 
 
zegen voor het bruidspaar 
 
zingen: lied 793 
 

 

Bron van liefde, licht en leven, 
voor elkaar zijn wij gemaakt 
door uw hand elkaar gegeven, 
door uw vinger aangeraakt. 
Laat ons op uw toekomst hopen, 
gaandeweg U tegemoet; 
dat wij samen lachend lopen 
in uw grote bruiloftsstoet. 

 

 

Bron van liefde, licht en leven, 
zon die hartverwarmend schijnt, 
woord van hogerhand gegeven, 
trouw en teder tot het eind – 
al zou ons een vijand haten, 
al gaat zelfs de liefste heen, 
liefde zal ons nooit verlaten: 
Gij laat ons geen dag alleen. 

 

 

Bron van liefde, licht en leven, 
laat uw vreugde in ons zijn; 
is de blijdschap weggebleven, 
liefde maakt van water wijn. 
Dat wij dan elkaar beminnen 
zó dat zelfs de dood niet scheidt; 
niets kan liefde overwinnen – 
liefde heeft de eeuwigheid. 

 
overhandiging trouwkaars 



 
overhandiging bijbels dagboek 
 
dankgebed 
voorbeden 
stil gebed 
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. 

 
collecte 
 
slotlied: 415:1,2 
 

 

Zegen ons, Algoede, 
neem ons in uw hoede 
en verhef uw aangezicht 
over ons en geef ons licht. 

 

 

Stort, op onze bede, 
in ons hart uw vrede, 
en vervul ons met de kracht 
van uw Geest bij dag en nacht. 

 
zegen, beantwoord met 415:3 



 

 

 
Amen, amen, amen! 
Dat wij niet beschamen 
Jezus Christus onze Heer, 
amen, God, uw naam ter eer! 

 
 
 
 
 
na afloop van de dienst kan het bruidspaar gefeliciteerd worden en 
is er koffie, thee en fris in de Potkaamp 
 


