
Orde van Dienst zondag 11 oktober 2020 

Voorganger: prof. C. Vonck 

Organist: dhr. P. den Ouden 

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 216  (door de voorzangers) 

1. Dit is een morgen als ooit de eerste, 
Zingende vogels geven hem door. 
Dank voor het zingen, dank voor de 
morgen, 
Beide ontspringen nieuw aan het woord. 
 

2. Dauw op de aarde, zonlicht van boven, 
Vochtige gaarde, geurig als toen. 
Dank voor gewassen, grassen en bomen, 
Al wie hier wandelt, ziet het is goed. 
 

3. Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen, 
Licht dat ooit speelde waar Eden lag. 
Dank elke morgen Gods nieuwe schepping, 
Dank opgetogen Gods nieuwe dag. 
 

  

 

 

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 556   

 

1   Alles wat over ons geschreven is 
 gaat Gij volbrengen deze laatste dagen, 
 alle geboden worden thans voldragen, 
 alle beproeving van de wildernis.  
3   Jezus, de haard van uw aanwezigheid 
 zal in ons hart een vreugdevuur ontsteken. 
 Gij gaat vooraan, Gij zult ons niet ontbreken, 
 Gij Hogepriester in der eeuwigheid. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=5JImGJwma6o


5   Dit is uw opgang naar Jeruzalem 
 waar Gij uw vrede stelt voor onze ogen, 
 vrede aan allen die uw naam verhogen: 
 heden hosanna, morgen kruisigt Hem! 
 

DIENST van het WOORD 

 

Gebed bij de opening van de Schriften 

 

Schriftlezingen  Jesaja 25 – 7 en Mattheus 22 : 1 – 14 

 

Lied ps. 119 : 40 en 66  (door de voorzangers) 

40. Uw woord is als een lamp, een helder 
licht, 
een schijnsel op mijn pad, een eeuwig 
baken 
dat in de duisternis mijn schreden richt. 
Ik zwoer en ik begeer het waar te maken, 
dat ik zal wand'len voor uw aangezicht, 
dat ik uw recht zal roepen van de daken. 
 

66. Uw woord is als een lamp, een helder 
licht, 
een schijnsel op mijn pad, een eeuwig 
baken 
dat in de duisternis mijn schreden richt. 
Ik zwoer en ik begeer het waar te maken, 
dat ik zal wand'len voor uw aangezicht, 
dat ik uw recht zal roepen van de daken. 
 

 
 

Uitleg en verkondiging 

 

Lied 66 : 1, 3, 6 en 7  (door de voorzangers) 

1. Breek, aarde, uit in jubelzangen, 
Gods glorierijke naam ter eer. 
Laat van alom Hem lof ontvangen. 
Geducht zijn uwe daden, Heer. 
Uw tegenstanders, diep gebogen, 
aanvaarden veinzend uw beleid. 
Heel d' aarde moet uw naam verhogen, 
psalmzingen uwe majesteit. 
 

3. Doe onze God uw loflied horen, 
gij volken, zingt alom op aard, 
looft Hem door wie wij zijn herboren, 
die ons voor wank'len heeft bewaard. 
Gij toetst ons, Gij beproeft ons leven, 
zoals men erts tot zilver smelt. 
Gij die ons, aan het vuur ontheven, 
gelouterd voor uw ogen stelt. 
 

6. Gij die God vreest, ik zal u spreken 
van al wat aan mij is geschied. 
Nauw richtte ik tot Hem mijn smeken, 
of in mijn hart was reeds een lied. 
Zou God mij hebben willen horen, 
wanneer ik onrecht had beraamd? 
Maar Hij nam mijn gebed ter ore, 
Hij heeft mijn bidden niet beschaamd. 
 

7. De naam des Heren zij geprezen! 
Hij, die getrouw is en nabij, 
heeft mijn gebed niet afgewezen. 
De Heer is goed geweest voor mij. 
 

 

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 

 

 

Lied 909 Youtube    1. Wat God doet, dat is welgedaan, 
zijn wil is wijs en heilig. 
’k Zal aan zijn hand vertrouwend gaan, 
die hand geleidt mij veilig. 
In nood is mij 
zijn trouw nabij. 
Ja Hij, de Heer der Heren, 
blijft eeuwig wijs regeren. 
 

 2. Wat God doet, dat is welgedaan. 
Hij is mijn licht en leven. 
Ik wil mijzelf van nu voortaan 
blijmoedig aan Hem geven, 
omdat ik weet 
in vreugd en leed: 
zijn vaderlijke ontferming 
blijft eeuwig mijn bescherming. 
 

 3. Wat God doet, dat is welgedaan, 
daar laat ik het bij blijven. 
Al moet ik door de engten gaan 
waar mij de dood zal drijven 
als God mij leidt 
kan ik de tijd 
van duisternis verdragen: 
ik zal zijn licht zien dagen. 

 

 

DIENST van het ANTWOORD 

 

Dankgebed – voorbeden – stil gebed – Onze Vader 

 

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 

https://nederlandzingt.eo.nl/lied/wat-god-doet-dat-is-welgedaan/POMS_EO_1541263?cHash=7a90bee449fc0b15ad08995c23cc6d04


WANT VAN U IS HET KONINKRIJK 

EN DE KRACHT 

EN DE HEERLIJKHEID 

IN EEUWIGHEID 

AMEN 

 

Mededelingen 

 

Collectedoelen 

 eerste collecte, groene zak: ZWO 

 tweede collecte, zwarte zak: pastoraat en eredienst 

 derde collecte, blauwe zak: klein onderhoud kerkgebouw 

 

Slotlied 753 (door de voorzangers) 

1. Er is een land van louter licht 
waar heil'gen heersers zijn. 
Nooit gaat de gouden dag daar dicht 
in duisternis of pijn. 
 

2. Daar is het altijd lentetijd, 
in bloei staat elke plant. 
Alleen de smalle doodszee scheidt 
ons van dat zalig land. 
 

3. Men ziet het veld aan de overkant 
in groene luister staan, 
als Israël 't beloofde land 
zag over de Jordaan. 
 

4. Maar ach de stervelingen staan 
hier huiverend terzij, 
en durven niet op weg te gaan, 
het duister niet voorbij. 
 

5. Hing niet het wolkendek zo zwart 
van twijfel om ons heen, 
wij zouden 't land zien van ons hart, 
dat 't hemels licht bescheen. 
 

6. God, laat ons staan als Mozes hier 
hoog in uw zonneschijn, 
en geen Jordaan, geen doodsrivier 
zal scheiding voor ons zijn. 
 

 

Zegen 

v.:         

a.: zeggen  AMEN 

collecten bij de uitgang 

 

Orgelspel 


