
ORDE VAN DIENST zondag 13 februari 2022 
Voorganger: ds. J.H. Veldhuizen uit Zandhoven 

Organist: dhr. P. de Kam 
Aanvang 9.45 uur 

 
VOOR DE DIENST 
 

welkom 
 

aansteken van de kaarsen  (door de ouderling) 
het openleggen van de bijbel  (door de voorganger) 
 
 – we gaan staan –  
 

DIENST VAN HET VOORWOORD 
    

aanvangslied  280 :  1 en 2 
1. De vreugde voert ons naar dit huis, 

waar ’t woord aan ons geschiedt. 
God roept Zijn naam over ons uit 
en wekt in ons het lied. 

 

2. Dit huis van hout en steen, dat lang, 
de stormen heeft doorstaan, 
waar nog de wolk gebeden hangt, 
van wie zijn voorgegaan. 

 
groet en beginwoorden 
v: de Heer is met u allen 
g: ZIJN VREDE IS MET U 
v: onze hulp is de Naam van de Heer 
g: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
v:l die trouw houdt tot in eeuwigheid 
g: EN NIET LAAT VAREN HET WERK VAN ZIJN HANDEN 
 

 – we gaan zitten – 

 

als drempelgebed zingen we 280 : 3, 4 en 5 
3 dit huis, dat alle sporen draagt 
 Van wie maar mensen zijn, 
 De pijler die het alles schraagt, 
 Wilt Gij die voor ons zijn?.  
 

4. Zal dit een huis, een plaats zijn waar, 
de hemel open gaat, 
waar Gij ons met Uw engelen troost, 
waar Gij U vinden laat. 

 

4. Onthul ons dan Uw aangezicht, 
Uw naam, die met ons gaat 
en heilig ons hier met Uw licht, 
Uw voorbedachte raad. 

 
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  869 : 1, 5 en 6 
1.   Lof zij de Heer, ons hoogste goed, 

oorsprong van al het goede, 
de God die louter wonderen doet. 
Wij leven in zijn hoede, 
die onze vrede is, onze vreugd, 
in wie zich heel ons hart verheugt. 

 Geef onze God de ere! 
 

5,   Wie alle troost ontberen moet 
en wien geen mens kan helpen, 
houdt moed, God zal met overvloed 
van heil u overstelpen. 
Hij buigt zich over het bestaan 
van hen die door de diepte gaan. 
Geef onze God de ere! 

 

6.   Ik wil U, Heer, mijn leven lang 
van ganser harte prijzen 
en in mijn lied, mijn lofgezang 
mijn dank aan U bewijzen. 
Mijn hart, verheug u in de Heer, 
lichaam en ziel, verblijd u zeer! 
Geef onze God de ere! 
 

DIENST VAN HET WOORD 
 

gebed om de opening van de Schriften 
 

O.T schriftlezingen Leviticus 22 : 17 – 25 en 2 Samuel 5 : 6 – 8   
 

zingen  280 : 6 
6. Vervul ons met een nieuw verstaan 

van ’t woord, waarin Gij spreekt 
en reik ons zelf als leeftocht aan 
het brood, dat Gij ons breekt. 

 
evangelielezing  Lucas 5 : 12 – 26 
 

zingen 863 : 1, 2. 3 en 4 
1.   Nu laat ons God de Here 

dankzeggen en Hem eren, 
want goed zijn alle dingen 
die wij van Hem ontvingen. 

 

2.   Want lijf en ziel en leven 
heeft ons de Heer gegeven. 
Hij zal ze ook bewaren 
in allerlei gevaren. 

 

3.   Een arts is ons gegeven 
die zelve is het leven: 
Christus, voor ons gestorven, 
heeft ons het heil verworven. 

 

4.   Hij heeft aan ons vergeven 
de schuld en schenkt ons leven. 
Bij U, o God, bezitten 
wij schatten ongeweten. 

 



verkondiging 
 

orgelspel 
 

zingen  863 : 5 en 6 

5.   Wij bidden U, Algoede: 
wil altijd ons behoeden; 
de kleinen en de groten, 
houd ze in uw hart besloten. 

 

6.   Bewaar ons in uw waarheid, 
geef ons op aarde vrijheid, 
met alle mensen samen 
uw rijk, Heer, te beamen. 

   
  – we gaan staan –  
 

belijdenis 
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 
 
zingen  psalm 40 : 3 en 4 

3.   Het is geen offervuur wat U behaagt, 
Gij wilt, Heer, dat ik naar U hoor 
en zelf ontsluit Gij mij het oor: 
Gij hebt alleen gehoorzaamheid gevraagd. 
Mijn God, ik draag uw wetten, 
om op uw wil te letten, 
gedurig bij mij om. 
Het boek schrijft over mij. 
Gij hoorde hoe ik zei; 
"O Here, zie, ik kom!" 

 

4.   Ik breng de blijde boodschap van uw recht 
aan al wie U zijn toegedaan, 
dat zij uw wonderen verstaan 
in 't woord dat Gij mij op de lippen legt. 
Ik spreek, dat woord met klaarheid, 
opdat uw trouw en waarheid 
door elk begrepen wordt. 
Heer, ik weerhoud mij niet, 
maar loof U in mijn lied 
met een blijmoedig hart. 
 

  – we gaan 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 
collectedoelen 
 eerste collecte: ZWO 
 tweede collecte:  Pastoraat en Eredienst 
 derde collecte : Klein onderhoud kerkgebouw 
 
 – we gaan staan –  
 

slotlied  280 : 7 
7. Dit huis slijt met ons aan de tijd, 

maar blijven zal de kracht, 
die wie hier schuilen verder leidt, 
tot alles is volbracht. 

 

HEENZENDING EN ZEGEN 
v:…..   
g:  AMEN  
 
orgelspel 


