
Orde van Dienst 27 september 2020  

Voorganger: ds. J.H. Veldhuizen 

Organist: mw. Gertje van Elsäcker 

Aanvang 9.45 uur 

 

VOOR de DIENST 

 

Orgelspel 

 

We bereiden ons in stilte voor op de dienst 

 

Woord van welkom 

 

Aansteken van de kaarsen (door de ouderling) 

Openleggen van de bijbel (door de predikant) 

 

DIENST van het VOORWOORD 

 

Groet en beginwoorden 

 

Lied 282 : 1   

de voorganger leest dit, daarna speelt de organist de melodie. De gemeente kan desgewenst mee 

neuriën 

 1. Genesteld aan uw hart 
en aan uw altaar kind aan huis 
pelgrim die schuilt, 
zo ben ik thuis 
bij U, mijn God, die in 
uw loofhut mij bewaart. 
 

 

Smeekgebed 

v:        zo bidden wij (één of meerdere keren) 

a zeggen: Ontferm U Heer, naar de maat van Uw Liefde! 

 Ontferm U toch met de ruimte van Uw Hart! 

 

Gloria  Lied 763 door de voorzangers 1. Zij zullen de wereld bewonen, 
zij namen het wonder ter hand, 
de mensen van nacht en nevel 
brengt Hij naar het heilige land. 
 

 2. Er zal geen verzengede hitte, 
geen dorst en geen honger meer zijn 
want Hij zal ze weiden aan water 
dat vloeit uit het hart der woestijn 
 

 3. En Hij maakt de hoogte begaanbaar 
en baant een weg door de zee, 
van alle vier einden der aarde 
brengt Hij zich een volk bijeen 



 4. De hemel roept uit halleluja, 
de aarde brengt leven tot stand, 
de bergen bezwijken van vreugde, 
de wereld wordt vaderland. 
 

 5. Ten dage der grote genade 
als God de gebeden beloont, 
dan zullen de volkeren weten 
dat Hij bij de mensen woont. 
 

 

DIENST van het WOORD 

 

Als gebed bij de opening van de Schriften leest de voorganger lied 282:2 

 

Schriftlezingen 

1e lezing Micha 7: 18-20 

Lied 103: door de voorzangers 3. Hij is een God van liefde en genade, 
barmhartigheid en goedheid zijn zijn daden 
van Hem die niet voor altijd met ons twist, 
die ons niet doet naar alles wat wij deden, 
ons niet naar onze ongerechtigheden 
vergeldt, maar onze schuld heeft uitgewist. 
 

 4. Zo hoog en wijd de hemel staat gerezen 
boven de aarde, is voor wie Hem vrezen 
zijn liefde en zijn goedertierenheid. 
Zo ver verwijderd ’t westen is van ’t oosten, 
zo ver doet Hij van hen die Hij wil troosten 
de zonden weg, ja Hij heeft ons bevrijdt. 

 

2e lezing Jona 1 : 1 – 3 en Jona 3 : 1 –  4 : 3 

Lied 30 2:1  door de voorzangerszangers  

 

Evangelie Mattheus 21 : 23 – 28 

 

Lied uit Taizé nr. 5 “You Tube  Jezus, U bent het licht in ons leven 
Laat nimmer toe, dat het duister tot mij spreekt 
Jezus, U bent het licht in ons leven 
Open mij voor uw liefde, o Heer 
 

 

Uitleg en verkondiging 

 

Lied 413 :  door de voorzangers 1 Grote God, wij loven U 
Heer, o sterkste aller sterken! 
Heel de wereld buigt voor U, 
En bewondert Uwe werken. 
Die Gij waart ten allen tijd, 
Blijft Gij ook in eeuwigheid. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZAyfYoEjOR0


 2. Alles wat u prijzen kan, 
U, de eeuw'ge, Ongeziene, 
Looft Uw liefd' en zingt er van! 
Alle Eng'len, die U dienen, 
Roepen U nooit lovensmoe: 
"Heilig, heilig, heilig" toe! 
 

 3. Heer, ontferm U over ons, 
Open Uwe Vader armen, 
Stort Uw zegen over ons, 
Neem ons op in Uw erbarmen! 
Eeuwig blijft Uw trouw bestaan 
Laat ons niet verloren gaan! 
 

 

Geloofsbelijdenis 

v: Belijden wij in gemeenschap met de synagoge en in de Geest van 

 Messias Jezus de enigheid van de Here God 

 Hoor Israël. 

g: DE HEER IS ONZE GOD. 

 DE HEER IS ÉÉN EN ENIG. 

v: Gij zult de Heer uw God liefhebben 

 met geheel uw hart 

 en met geheel uw ziel 

 en met geheel uw kracht 

 en de naaste als uzelf. 

g: AMEN 

 

We luisteren naar “Kol Nidrei“  You tube, of “Chants Througout  the Jewish Year” , nr.5 You Tube 

 

DIENST van het ANTWOORD 

 

Dankgebed – voorbeden – stil gebed – Onze Vader 

g:  ONZE VADER DIE IN DE HEMEL ZIJT 

UW NAAM WORDE GEHEILIGD 

UW KONINKRIJK KOME 

UW WIL GESCHIEDE 

OP AARDE ZOALS IN DE HEMEL 

GEEF ONS HEDEN ONS DAGELIJKS BROOD 

EN VERGEEF ONS ONZE SCHULDEN 

ZOALS OOK WIJ ONZE SCHULDENAARS VERGEVEN 

EN LEID ONS NIET IN VERZOEKING 

MAAR VERLOS ONS VAN DE BOZE 

WANT VAN U IS HET KONINKRIJK 

EN DE KRACHT 

EN DE HEERLIJKHEID 

IN EEUWIGHEID 

AMEN 

 

Mededelingen 

https://www.youtube.com/watch?v=Qj5rouyKZ9Y


Collectedoelen 

 eerste collecte: ZWO  KIA  

 tweede collecte: pastoraat en eredienst 

 derde collecte: onderhoud  

 

 

Slotlied 416 door de voorzangers 1. 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. 
 

 2. 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. 
 

 3. Ga met God en Hij zal met je zijn: 
in zijn liefde je bewaren, 
in de dood je leven sparen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 

 4. 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. 

 

 

Zegen 

v.:         

a.: zeggen  AMEN 

collecten bij de uitgang 

 

Orgelspel 


