
Orde van dienst 
Zondagavond 31 mei 2020 
Hervormd Everdingen  
 
Inleidend orgelspel 
Welkom door de ouderling van dienst 
Stil gebed 
Votum en groet 
 
Zingen Psalm 51: 6 
Verwerp mij van Uw aangezicht toch niet, 
ai, laat van mij Uw Heil’gen Geest niet scheiden! 
Die kan alleen op ’t rechte spoor mij leiden. 
Bestier mijn gang, daar Gij mijn zwakheid ziet; 
geef mijn gemoed, dat nu angstvallig vreest, 
de blijdschap weer, doe op Uw heil mij hopen. 
Laat mij, gesterkt door enen eed’len geest, 
volvaardig ’t pad van Uw geboden lopen. 

Geloofsbelijdenis 
 
Zingen Psalm 51: 7 
Dan zal ik elk, die ’t heilspoor bijster is, 
vrijmoedig al Uw rechte wegen leren; 
de zondaar zal zich dan tot U bekeren, 
en scheppen moed uit mijn behoudenis. 
O God, Gij God mijns heils, vergeef mijn schuld, 
mijn bloedschuld toch, hoe billijk ook te doemen, 
dan zal mijn mond, met zangstof weer vervuld, 
Uw heilig recht gepaard met goedheid roemen. 
 
Gebed om de Geest 
 
Schriftlezing Handelingen 1: 1-14 
 
Zingen ter voorbereiding op de preek Psalm 143: 3 
Ik zie mijn ziel vervolgd door snoden; 
ik zie, voor ’s vijands haat gevloden, 
mijn leven in het stof vertreên. 
Ik lig, helaas, gelijk de doden, 
omringd van nare duisterheên. 
 
Verkondiging De kracht van Jezus. 
 
Zingen in antwoord op de preek OTH 118 
Leid mij, Heer, o machtig Heiland 
door dit leven aan uw hand. 
Ik ben zwak, maar Gij zijt machtig, 
wees mijn Gids in ’t barre land. 
Gij mijn sterkte, Gij mijn Leider, 
vul mij met uw Geest steeds meer, 
vul mij met uw Geest steeds meer. 



 
Laat mij zijn een Godsgetuige, 
sprekend van U meer en meer. 
Leid mij steeds door uwe liefde, 
groeiend naar uw beeld, o Heer. 
Brood des levens, Brood des hemels, 
voed mij dat ik groei naar U, 
voed mij dat ik groei naar U. 
 
Laat door mij uw levend water 
vloeien als een klare stroom. 
O, Heer Jezus, ’t wordt steeds later 
dat uw Geest over allen koom’. 
Machtig Heiland, mijn Verlosser, 
kom, Heer Jezus, in uw kracht, 
kom, Heer Jezus, in uw kracht. 

Dankgebed en voorbede 
 
Aandacht voor de gaven 

 
Slotzang Avondzang: 4 en 7 
Houd ons gemoed voor U bereid, 
opdat het blij Uw komst verbeid’; 
daar ’t in een stil vertrouwen leeft, 
dat Gij ons onze schuld vergeeft. 
 
O Vader, dat Uw liefd’ ons blijk’; 
o Zoon, maak ons Uw beeld gelijk; 
o Geest, zend Uwen troost ons neer; 
Drieënig God, U zij al d’ eer! 
 
Zegen  

 
 


