
 
 
 
 

Orde van dienst  
voor de viering op zondag 26 september 2021  

in het Openlucht Theater 
Voorganger: ds. Theo van ‘t Hof 

Muzikale begeleiding: Combo 
 

Thema: ‘Uw Koninkrijk kome’  
 
 
 

Combo speelt: ’Breng ons samen’ 
 

U roept ons samen als kerk van de Heer, 

verbonden met U en elkaar.  
Wij brengen U lof, geven U alle eer: 

eendrachtig, veelstemmig en dankbaar. 

Jezus is Gastheer en nodigt ons uit: waar 

Jezus woont voelt de liefde zich thuis! 

 
 
 
 
 
 

Jaag naar de liefde, de vrucht van de 

Geest die alles gelooft en verdraagt.  
Streef naar de gaven die God aan ons geeft: 

veelkleurig, verschillend en dienstbaar. 

Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar: liefde 

brengt samen, verbindt en aanvaardt. 
 

Breng ons samen, één in uw naam.  
Ieder is welkom hier binnen te gaan. 
Samen, één door de Geest; 
verbonden in liefde, die U aan ons geeft. 

 

U roept ons samen voor Woord en gebed,  
als deel van uw kerk wereldwijd. 
Wij bidden om vrede, verzoening en recht;  
gebruiken met vreugde de maaltijd. 
Wij breken het brood en verstaan het geheim,  
om samen uw kerk en van Christus te zijn. 

 

Breng ons samen, één in uw naam.  
Ieder is welkom hier binnen te gaan.  
Samen, één door de Geest; 
verbonden in liefde, die U aan ons geeft. 

 
Wij belijden één geloof en één Heer; 

zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer. 

Heer, geef vrede die ons samenbindt. 

Vader, maak ons één! (2x) 

 

Breng ons samen, één in uw naam.  
Ieder is welkom hier binnen te gaan.  
Samen, één door de Geest; 
verbonden in liefde, die U aan ons geeft. 

 

Woord van welkom 
 

Zingen: lied 218: ‘Dank u voor deze nieuwe morgen’: 1, 3, 5 
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Dank U voor deze nieuwe 

morgen, dank U voor elke 

nieuwe dag. Dank U dat ik met al 

mijn zorgen bij U komen mag. 

Dank U dat alle vogels zingen, 

dank U voor elke boom in bloei. 

Dank U voor zoveel goede 

dingen, dank U dat ik groei. 
 

Dank U voor alle mooie klanken,  

al wat ik zien en horen kan. 
Dank U – o God, ik wil U danken 

dat ik danken kan. 
 

Kinderen doen mee: 
 

- Gesprekje  
- Lied 288:Goedemorgen, welkom allemaal, 

ik met mijn en jij met jouw verhaal, 
lachen, huilen, vrolijkheid en pijn, 

alles mag er zijn! 
God, ik vraag U, kom in onze kring. 

Wees erbij wanneer ik bid en zing. 
Ik met mijn en U met uw verhaal 

verteld in mensentaal. 
 

- Spel: ‘Omgekeerde stoelendans’ 
 

- Kinderen schilderen op een laken hoe zij de toekomst voor zich zien. 
 

Eerste brief wordt voorgelezen op het podium: 
 

‘Welke toekomst wens jij een kind toe dat binnenkort zal worden geboren?’ 
 

Aandacht voor drie/vier SCHERVEN. 
 

Gemeenteleden vertellen, met een scherf in hun hand, iets over wat gebroken 

is in de wereld of hun eigen leven. 
 

Met OPEN HANDEN bidden…, een gebed 

 

Zingen: ELB nr 58: 1 en 3 
 

Zoekt eerst het koninkrijk van 

God, en zijn gerechtigheid. 

En dit allen krijgt u bovendien. 
Hallelu, halleluja. 

 
 
 
 
 

 

Bidt en u zal gegeven zijn, 

zoekt en gij zult Hem zien.  
Klopt en de deur zal voor u open gaan.  

Hallelu, halleluja. 
 

Halleluja, halleluja,  

halleluja, hallelu, halleluja. 
Halleluja, halleluja, 

hallelujah, hallelu, halleluja. 
 

Verslaggevers, jongeren, vertellen wat er in Gods Koninkrijk gebeurt. 
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Tweede brief wordt voorgelezen op het podium: 
 

‘Welke toekomst wens jij een kind dat binnenkort zal worden geboren?’ 

 

Lezing: Lucas 11: 1 t/m 4 
 

Liederen: Opwekking 769: 
 

‘Bouw uw Koninkrijk’ 

Kom, vestig uw gezag 

Wees Koning in ons hart 

Herstel uw beeld in ons 

Onthul uw doel met ons  
Ontsteek de vlam van hoop opnieuw 

Een laaiend vuur in onze ziel  

Stort uw Geest uit, laat uw kracht weer zien 
 

Wij zijn uw kerk  

Heer, maak ons sterk in U 
 

Wij dorsten naar uw rijk 

En uw gerechtigheid  

U schakelt ons nu in En geeft 

ons leven zin Gevangen 

harten worden vrij Verslagen 

mensen troosten wij  

Zelfs de blinden zien uw 
heerschappij Wij zijn uw kerk 

Hoor ons gebed en kom! 
 

Bouw uw koninkrijk  

Zet het kwaad te kijk 
Toon uw sterke hand 
Kom, herstel ons land 
Vul uw kerk met vuur 
Win dit volk terug 
Heer, dat bidden wij 
Tot uw koninkrijk 
Verschijnt 
 

Derde brief wordt voorgelezen op het podium: 

 
 
 
 
 
 

 

Uw ongetemde kracht  

Verslaat de helse macht 
Uw ongekende pracht 

Vernieuwt en sterkt ons hart 
Wij zijn voor zoveel meer gemaakt  
Leer ons te doen wat U ons vraagt  
Vol van Jezus' liefde en zijn kracht  

Wij zijn uw kerk 
Heer, doe uw werk door ons 
 

Bouw uw koninkrijk 

Zet het kwaad te 

kijk Toon uw sterke 

hand Kom, herstel 

ons land Vul uw kerk 

met vuur Win dit 

volk terug Heer, dat 

bidden wij Tot uw 

koninkrijk Verschijnt 
 

Bouw uw koninkrijk 

Zet het kwaad te 

kijk Toon uw sterke 

hand Kom, herstel 

ons land Vul uw kerk 

met vuur Win dit 

volk terug Heer, dat 

bidden wij Tot uw 

koninkrijk Verschijnt 

 

‘Welke toekomst wens jij een kind dat binnenkort zal worden geboren?’ 

 

In groepjes van ongeveer zes personen praten over: 
 

-wat verwacht jij van de toekomst?  

-enkele reacties vanuit groepjes 
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Korte overdenking 
 

Lied 371 (Onze Vader) 
 

Onze Vader in de hemel, 

heilig is uw naam.  

Laat uw koninkrijk spoedig komen.  

Laat uw wil worden gedaan. 
In de hemel, zo ook hier op aard’. 
Onze Vader in de hemel, 
heilig is uw naam.  

Laat uw koninkrijk spoedig komen.  

Laat uw wil worden gedaan. 
In de hemel, zo ook hier op aard’. 
refrein: Want van U is het 
koninkrijk, de kracht en de 
heerlijkheid tot in eeuwigheid.  
Want van U is het koninkrijk, 

de kracht en de heerlijkheid 

tot in eeuwigheid.  
Onze Vader in de hemel, 

geef ons dagelijks brood. 

En vergeef ons onze schulden, 

 
 
 
 

 

gelijk ook wij dat doen:  

hun vergeven die ons iets schuldig 
zijn. refrein: Want van U is het 
koninkrijk, de kracht en de 
heerlijkheid tot in eeuwigheid.  
Want van U is het koninkrijk, 

de kracht en de heerlijkheid 

tot in eeuwigheid.  

En leid ons niet in verzoeking, 
maar verlos ons van het kwaad. 
refrein: Want van U is het 
koninkrijk, de kracht en de 
heerlijkheid tot in eeuwigheid.  

Want van U is het 
koninkrijk, de kracht en 
de heerlijkheid tot in 
eeuwigheid. Amen. Amen. 

 

Gebeden.  
Ondertussen wordt de melodie gespeeld van Lied 861: ‘Hoe kan ik verder leven’ 
 

Slotlied en zegen: lied 416: 1, 2 en 4 

 

Ga met God en Hij zal met je 

zijn, jou nabij op al je wegen 

met zijn raad en troost en zegen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 
 
 

 

Ga met God en Hij zal met je zijn: 
 

bij gevaar, in bange tijden, 
over jou zijn vleugels spreiden.  
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 

Ga met God en Hij zal met je zijn  

tot wij weer elkaar ontmoeten, 
in zijn naam elkaar begroeten. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 

Inzameling van de gaven 
 

NA DE DIENST KAN IEDEREEN KIEZEN TUSSEN: 
 

- Bijbelse vossenjacht  

- Gesprek aan de hand van afbeeldingen 
- Naar huis gaan 
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