
 

ORDE VAN DIENST zondag 12 september 2021 
Voorganger: dhr. C. Daleboudt uit Ossendrecht 

Organist: dhr. Piet den Ouden 
Aanvang 9.45 uur 

 
VOOR DE DIENST  
 
welkom 
 
aansteken van de kaarsen en openleggen van de bijbel 
 
 - de gemeente gaat staan – 
 

DIENST VAN HET VOORWOORD 
 
Aanvangslied: psalm 86 

1. Hoor mij, Heer, wil antwoord zenden, 
zie mijn bittere ellende. 
Hoed mijn leven, U gewijd, 
stel uw knecht in veiligheid. 
Heer mijn God, wees mij genadig, 
want ik roep tot U gestadig. 
Stel mij in het blijde licht, 
want ik zoek uw aangezicht. 
 

2. Ja tot U hef ik mijn leven, 
 Gij zijt mild om te vergeven, 
 rijk in goedertierenheid 
 voor een hart dat tot U schreit. 
 Heer, neem mijn gebed ter ore, 
 wil mijn luide smeken horen. 
 In het bitterste getij 
 roep ik en Gij antwoordt mij 

 
groet 
v.: de Heer is met u allen 
g:  ZIJN VREDE IS MET U 
 
bemoediging  
v:  Onze hulp is de Naam van de Heer 
g:  DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
v: Die trouw houdt tot in eeuwigheid 
g: EN NIET LAAT VAREN HET WERK VAN ZIJN HANDEN 
 
 - de gemeente gaat zitten – 
 
Korte inleiding n.a.v. Psalm 86 vers 1a.2b.3.4.11 
 
Psalm van de zondag: psalm 86  

4. Leer mij naar uw wil te hand'len, 
 laat mij in uw waarheid wand'len. 
 Voeg geheel mijn hart tezaam 
 tot de vrees van uwen naam. 
 Heer mijn God, ik zal U loven, 
 heffen 't ganse hart naar boven. 
 Ja, uw naam en majesteit 
 loof ik tot in eeuwigheid. 



 

5. Gij zijt groot en zeer verheven, 
 Gij doet wondren aan ons leven. 
 Gij zijt God, ja Gij alleen, 
 goedertieren om ons heen. 
 Heer, Gij hebt mij aangenomen, 
 mij weer tot het licht doen komen 
 uit de diepten van de dood. 
 Ja, uw goedheid is zeer groot. 

 
smeekgebed 
v: laten wij de Heer om ontferming aanroepen voor de nood van de wereld 
 en laten we zijn Naam prijzen, want zijn barmhartigheid heeft geen einde.  
……….…,zo bidden wij: 
g: Ontferm U Heer naar de maat van uw liefde!  
 Ontferm U toch met de ruimte van uw hart! 
 
glorialied 908:  
 5.   Hoe moet ik, hemelzon, U danken 
 voor 't licht dat Gij mij hebt gebracht? 
 Gij hebt mijn ziel, die arme, kranke, 
 voorgoed genezen van de nacht. 
 Gij kuste met uw gouden mond, 
 o zon, mijn ziel gezond. 
 

 6.   Blijf, Heer, mij met uw gunst genegen, 
 dat ik niet weer verdwalen zal; 
 houd Gij mijn voeten op uw wegen, 
 dan brengen zij mij niet ten val. 
 O licht, dat op mijn leven viel, 
 verlicht mij lijf en ziel. 
 

 7.   Ik heb U lief, o wonderschone, 
 ik heb U lief, Gij zijt mijn God. 
 Ik vraag niet, dat Gij mij zult lonen; 
 ik heb U lief, ook in de nood. 
 Ik heb U lief, o schoonste licht, 
 gezegend Aangezicht! 
 
  
DIENST VAN HET WOORD 
 
gebed om de opening van de Schriften 
 
 - onder orgelspel kunnen de kinderen naar de kindernevendienst  - 
 
schriftlezing  
Genesis 45 vers 1 – 15 
 
zingen Lied 848  

1. Al wat een mens te kennen zoekt  
aan waarheid en aan zin:  
het ligt verhuld in uw geheim  
dat eind is en begin. 
 

2. Geen mensenoog heeft dat gezien,  
geen oor heeft het gehoord;  
het wordt ternauwernood vermoed  
en aarzelend verwoord. 



4. Als wij uw sporen bijster zijn,  
Heer, geef ons denken moed;  
leer ons te luisteren naar de Geest  
die doven horen doet. 
 

5. Eer aan de Vader, Zoon en Geest,  
aan de drie-ene macht:  
geheim dat aan de oorsprong staat  
en in het eind ons wacht. 

 
 

schriftlezing    
Johannes 7 vers 25 – 31 
 

zingen: psalm 139  
 8.   Ik loof U die mijn schepper zijt, 
 die met uw liefde mij geleidt, 
 Gij hebt mijn oerbegin aanschouwd, 
 in 't diepst der aarde opgebouwd. 
 Niets blijft er voor uw oog verborgen. 
 Ja, Gij omringt mij met uw zorgen. 
 

 9.   Gij zijt mij overal nabij, 
 uw ogen waken over mij 
 van toen ik vormloos ben ontstaan. 
 Gij wist hoe het zou verder gaan. 
 Ja, in uw boek stond reeds te lezen, 
 wat eens mijn levensweg zou wezen. 
 

 14.   Doorgrond, o God, mijn hart; het ligt 
 toch open voor uw aangezicht. 
 Toets mij of niet een weg in mij 
 mij schaadt en leidt aan U voorbij. 
 O God, houd mij geheel omgeven, 
 en leid mij op den weg ten leven. 
 

 
verkondiging 
 

zingen: Lied 653   
1. U kennen, uit en tot U leven, 

verborgene die bij ons zijt, 
zolang ons 't aanzijn is gegeven, 
de aarde en de aardse tijd, 
o Christus, die voor ons begin 
en einde zijt, der wereld zin. 
 

4. Gij zijt het licht van God gegeven, 
een zon die nog haar stralen spreidt,  
wanneer het nacht wordt in ons leven,  
wanneer het nacht wordt in de tijd. 
O licht der wereld, zie er is  
voor wie U kent geen duisternis 
 

6. Gij zijt tot herder ons gegeven,  
wij zijn de schapen die Gij weidt;  
waar Gij ons leidt is ’t goed te leven, 
Heer, die ons voorgaat door de tijd. 
Wie bij U blijft en naar U ziet,  
verdwaalt in deze wereld niet. 



7. O Christus, ons van God gegeven, 
Gij tot in alle eeuwigheid, 
de weg, de waarheid en het leven, 
Gij zijt de zin van alle tijd. 
Vervul van dit geheimenis, 
Uw kerk die in de wereld is. 

 
 

 -  onder het naspel komen de kinderen terug  - 
 -  de gemeente gaat staan  - 
 

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

zingen: Lied 836 
1. O Heer die onze Vader zijt, 

vergeef ons onze schuld. 
Wijs ons de weg der zaligheid 
en laat ons hart, door U geleid, 
met liefde zijn vervuld, 
met liefde zijn vervuld. 
 

5. Dat ons geen drift en pijn verblindt, 
geen hartstocht ons verwart. 
Maak Gij ons rein en welgezind, 
en spreek tot ons in vuur en wind, 
o stille stem in ’t hart, 
o stille stem in ’t hart 
 

 
 -  de gemeente gaat zitten  - 
 

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  
 

slotlied: Lied 903  
 1.   Zou ik niet van harte zingen 
 Hem die zozeer mij verblijdt? 
 Want ik zie in alle dingen 
 niets dan zijn genegenheid. 
 Is de hartslag van het leven 
 niet de liefde van de Heer? 
 Liefde draagt hen meer en meer, 
 die in dienst van Hem zich geven. 
 Alle dingen hebben tijd, 
 maar Gods liefde eeuwigheid. 
  
 

 2.   Als een vogel, die zijn tere 
 jongen met de vleugels dekt, 
 zo houdt over mij de Here 
 zijn beschuttende arm gestrekt. 
 Alles wendt Hij mij ten goede, 
 Hij is bij mij nacht en dag, 
 ja, van voor ik 't licht nog zag, 
 ben ik veilig in zijn hoede. 
 Alle dingen hebben tijd, 
 maar Gods liefde eeuwigheid. 
 
 

 6.   Omdat Gij mijn hart doet branden, 
 omdat Gij mij zo bemint, 
 hef ik, Heer, tot U mijn handen: 
 Vader, zie ik ben uw kind. 
 Wil mij de genade geven, 
 U te dienen hier en nu; 
 God die liefde zijt, aan U 
 vast te houden, heel mijn leven, 
 tot ik U na deze tijd 
 liefheb in der eeuwigheid 
 
 
 

Heenzending en zegen 
v: .......... 
 
g:  
 
 
Uitleidend orgelspel 

 


