
Orde van dienst van de  
Prot. Gem. Kapelle-Biezelinge-Eversdijk op 29 mei 2022, 
de zevende zondag van Pasen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Naomi, met Orpa en Ruth op weg naar Betlehem 
 

 
 



 
Het begin van de dienst: 
- orgelspel 
- binnenkomst predikant + 2 ouderlingen en 2 diakenen 
 
- welkom door ouderling van dienst en mededelingen/bloemengroet 
- Stilte…., voorbereiding op de ontmoeting met God. 
 
 Voorbereiding: 
 
- groet, bemoediging en drempelgebed 
 
V: De Levende is met u allen! 
G: zijn vrede is met u! 
V. Onze hulp is de Naam van de Eeuwige, 
G. die hemel en aarde gemaakt heeft, 
V. die ons mensen trouw blijft, 
G. niet loslaat wat zijn hand begon: 
V. Gij die recht doet aan de verdrukten, 
G. brood geeft aan de hongerigen, 
V. de ogen van blinden opent, 
G. en de vreemdelingen beschermt,  
V. wij zoeken, Eeuwige, uw aangezicht, 
G. verberg uw aangezicht niet voor ons. Amen. 
 
- lied: Psalm 27: 4 en 7 
  
- gebed om ontferming, afgesloten met 301k 
I = kinderen en vrouwen; II = mannen 
  
- glorialied: 146c: 1, 6 en 7 
 
Dienst van het Woord: 
 
- Inleidende woorden bij de zevende zondag van Pasen 
 
- tekst: In dit huis 
 
In dit huis komen wij zoeken  
naar de zin van ons bestaan. 
Samen scholen rond de boeken: 
welke weg is er te gaan? 
Jezus leert ons en bezweert ons: 
mens ben je met een geheim; 
in Gods oog ben je een parel, 
laat dat jou tot vrede zijn. 
 
- gebed van de zondag  



 
- moment voor de kinderen 
 
- schriftlezing: Ruth 1: 1-13 
 
 
- Lied ‘Als een huis’ (t. Gert Jan de Bruin, uit: Op de vleugels van een lied)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Als een stem die roept: word wakker, 
    als een vraag: menslief, waar zit je, 
    als appèl: waar is je naaste 
    is Gods ongehoorde woord. 
 
3. Als het zoet van wilde honing, 
    als het scherp van bitt're kruiden, 
    als het manna uit de hemel 
    is Gods ongehoorde woord. 
 
4. Als een baken in de verte, 
    als een vuurzuil in het donker, 
    als de zon met al haar warmte 
    is Gods ongehoorde woord. 
 
5. Als een aanval op de leugen, 
    als een nee tegen de ik-zucht, 
    als een strijd voor recht en vrede 
    is Gods ongehoorde woord. 
 

 

- schriftlezing: Ruth 1: 14-22  
 
- Schriftlied 787: 1, 2, 3 en 4 



 
- overweging 
 
- kort meditatief orgel- of pianospel 
 
- lied 816: 1, 2, 3 en 4 
 
Dienst van gebeden en gaven 
- eventuele pastorale mededelingen  
- dankgebed, voorbeden, stil gebed, "Onze Vader" (hardop meegebeden) 
 
- collecte (kinderen kunnen uit de oppasdienst opgehaald worden) 
 
- slotlied 663: 1 en 2 
- uitzending en zegen  
 


