
ORDE VAN DE AVONDDIENST, 
 
Zondag 2 juni 2019, 19.00 uur, in Kerkelijk Centrum Irene   
 
Voorganger: ds. J.A. Antonides. 
 
  
de Paaskaars brandt. 
 
Lied vooraf      912 : 1 t/m 6                                      
  

DIENST VAN VOORBEREIDING / INTOCHT 
 
Welkom, mededelingen. 
 
Intochtslied   113 : 1,2 .                                
 
Stil gebed 
 
Votum en groet ,  
 
Lied     370 : 1,2,3                                               
  

DIENST VAN HET WOORD 
 
Gebed om de Heilige Geest 
 
Schriftlezing   2-Sam. 15 : 7 t/m 10, 1-Petrus 2 : 3 t/m 7a en Lucas 20 : 13 
 
Lied     802 : 1 t/m 6                                               
 

Preek 

 

Lied      800 : 1,3,4 

  

Geloofsbelijdenis, gesproken, en dan :  705: 1                                                              
  

DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN 
 

Dank- en voorbeden 
 
Gaven 
 
Lied      755 : 1, 2                                    
 
Zegen, 3 x gezongen amen. 
  



2 Samuel 15 :  7 t/m 10 

  
Toen er vier jaar verstreken waren zei Absalom tegen de koning: 'Ik vraag 
u toestemming om naar Hebron te gaan en de gelofte in te lossen die ik 
de HEER heb gedaan.8Ik heb tijdens mijn verblijf te Gesur in Aram namelijk 
aan de HEER beloofd dat ik hem eer zou bewijzen wanneer hij ervoor 
zorgde dat ik in Jeruzalem terugkeerde.'9De koning antwoordde: 'Ga 
gerust.' Absalom ging op weg naar Hebron.10Eerst stuurde hij echter 
handlangers naar alle stamgebieden van Israël met de boodschap: 'Zodra 
het geluid van de ramshoorn klinkt, moeten jullie dit bekendmaken: 
"Absalom is in Hebron tot koning uitgeroepen!" 

  

1 Petrus 2 : 3 t/m 7a 

  
U hebt toch ondervonden hoe goed de Heer is?4Voeg u bij hem, bij de 
levende steen die door de mensen werd afgekeurd maar door God werd 
uitgekozen om zijn kostbaarheid,5en laat u ook zelf als levende stenen 
gebruiken voor de bouw van een geestelijke tempel. Vorm een heilige 
priesterschap om geestelijke offers te brengen die God, dankzij Jezus 
Christus, welgevallig zijn.6In de Schrift staat immers: 'In Sion leg ik een 
hoeksteen die ik heb uitgekozen om zijn kostbaarheid; wie daarop 
vertrouwt, komt niet bedrogen uit.'7Kostbaar is hij voor u, die erop 
vertrouwen.  

  

Lucas 20 : 13 

  
13Toen zei de eigenaar van de wijngaard: "Wat moet ik doen? Ik zal mijn 
geliefde zoon naar hen toe sturen, voor hem zullen ze toch wel ontzag 
hebben." 

 
 
 


