
ORDE VAN DIENST zondag 21 augustus 2022  
11e zondag na Pinksteren 

Voorganger: ds. Siets Nieuwenhuizen, Oosterhout 
Organist: Gertje van Elsäcker 

 
 

VOOR DE DIENST 
 

we bereiden ons in stilte voor op de dienst  (de kerkenraad komt binnen) 

 

welkom 
 

aansteken van de kaarsen en het openleggen van de bijbel 
–  de gemeente gaat staan  – 

 

DIENST VAN HET VOORWOORD 
 

aanvangspsalm  psalm 107: 1, 3 en 4 
1. Gods goedheid houdt ons staande 

zolang de wereld staat ! 
Houdt dan de lofzang gaande 
voor God die leven laat. 
Al wie, door Hem bevrijd 
uit ongastvrije streken, 
naar huis werd heengeleid, 
zal van zijn liefde spreken. 
 

3. Zij moeten God aanbidden,  
rondom zijn altaar staan,  
omdat Hij in hun midden  
zijn wonder heeft gedaan:  
maaltijd en lafenis  
meer dan zij durfden dromen;  
de last van hun gemis  
heeft Hij hun afgenomen. 
 

4. Laat ons nu voor de Here 
zijn goedertierenheid 
toezingen en vereren 
de God die ons bevrijdt. 
Want wie zijn hulp verlangt, 
Hem aanroept in gebeden 
verlost Hij uit de angst 
en leidt Hij tot de vrede. 
 

 
moment van stilte 
 

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:l die trouw houdt tot in eeuwigheid 
g: EN NIET LAAT VAREN HET WERK VAN ZIJN HANDEN 
 



 
 
drempelgebed 
 

lied gezang 217: 1, 2 en 3  
1. De dag gaat open voor het woord des Heren,  

zon die wij zoeken, kracht die wij ontberen,  
bron die wij horen als wij tot Hem keren,  
vroeg in de morgen. 
 

2. Voor wij bestonden, riep Hij ons bij name,  
voor wij ontwaakten en ter wereld kwamen,  
zag Hij ons aan en bracht Hij ons tezamen,  
God onze Vader. 
 

3. Door U geschapen om uit U te leven;  
hartslag en adem hebt Gij ons gegeven,  
land waar wij wonen, licht waarnaar wij streven,  
oorsprong en toekomst. 
 

 

–  de gemeente gaat zitten  – 
 

kyrie 
V: laten wij de Heer om ontferming aanroepen voor de nood van de wereld, en laten wij zijn 

Naam prijzen, want zijn barmhartigheid heeft geen einde. 
 

smeekgebed 
v:…………,zo bidden wij: 
 

g: Ontferm U Heer naar de maat van uw liefde!  
 Ontferm U toch met de ruimte van uw hart! 
 
Gloria gezang 217: 5 

5.  Aan U ons loflied: glorie aan de Vader,  
dank aan de Zoon die ons bestaan aanvaardde,  
zijn Geest geleide ons en onze aarde  
naar de voltooiing. 
 

 
 
DIENST VAN HET WOORD 
 

gebed om de opening van de Schriften 
 

– onder orgelspel kunnen de kinderen naar de kindernevendienst  – 
 

schriftlezing O.T. Jesaja 30, 15-21 
 

zingen  psalm 62: 4 en 5. 
4. Wees stil, mijn ziel, tot God uw Heer, 

Hij immers schenkt u altijd weer 
zijn heil, - op Hem toch kunt gij bouwen. 
Wankel dan niet, want Hij staat vast, 
Hij is, ook als het onheil wast, 
uw rots, uw enige vertrouwen. 
 
 
 



 
 

5. Voorwaar, Hij is mijn heil, mijn rots, 
mijn naam rust in de schutse Gods. 
O volk, uw God laat u niet vallen. 
Als gij voor Hem uw hart uitstort, 
vertrouw dat gij gezegend wordt: 
God is een schuilplaats voor ons allen. 

 
 

schriftlezing N.T. Evangelie van Lucas 13, 22-30  
 

zingen gezang 335 ( 1x voorspel, daarna 2x zingen ) 
1. Hoor het woord, hoor het woord,  

het woord van onze God:  
gerechtigheid brengt vrede voort,  
gerechtigheid brengt vrede voort. 
 

 

verkondiging 
 

meditatief orgelspel 
 

zingen gezang 991 ( beurtzang ): 1, 2 a.3 vr. 4 m. 5 vr. 6 m.  7 en 8 a. 
 
1. 

Allen: 
De eersten zijn de laatsten, 
wie nakomt gaat voorop, 
zij moeten zich niet haasten, 
die leven van de hoop. 
 

 
2. 

Allen: 
God moge ons behoeden, 
wij zien elkander aan, 
de broeder kent de broeder 
als een die voor moet gaan. 
 

 
3. 

Vrouwen: 
Zo staat het voorgeschreven, 
zo is het steeds voorzegd, 
wie achter is gebleven 
krijgt eerstgeboorterecht. 
 

 
4. 

Mannen: 
Het onderste komt boven,  
de torens vallen om,  
het woord is aan de doven,  
de waarheid aan de droom. 
 

 
5. 

Vrouwen: 
Wie later is geboren  
komt eerder aan de tijd,  
wie lager thuisbehoren  
gaan hogerop vrijuit. 
 
 
 
 
 



 
 

 
6. 

Mannen: 
Zo hoog zijn Gods gedachten, 
zij gaan de tijden door, 
wie voor was blijft ten achter, 
wie achterbleef gaat voor. 
 

 
7. 

Allen: 
Veracht dan niet de kleinen 
en die verloren zijn, 
want God noemt hen de zijnen 
die laatgeboren zijn. 
 

 
8. 

Allen: 
De eersten zijn de laatsten, 
wie nakomt gaat voorop, 
Kies dan de goede plaatsen  
en geef uw hart aan God. 
 

 

– 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 
 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: gezang 969: 4 
4. Laat zuid en noord nu zijn verblijd, 

Hem prijzen west en oost. 
Aan Christus hoor de wereld wijd, 
in Hem is zij vertroost. 
 

 
– de gemeente gaat zitten  – 

 
DIENST VAN HET ANTWOORD 
 

dankgebed – voorbeden – stil gebed – 
Onze Vader ( gezongen bewerking gezang 370 ) 

1. Vader, die woont in hemels licht,    
uw rijk geeft liefde een gezicht   
uw naam is waard de hoogste eer!  
Wij bidden om een ommekeer:    
wek doden op, maak armen rijk,  
laat komen Heer, uw koninkrijk. 
 
 



 
 

2. Uw wil geschiede, goede God   
laat ons niet over aan ons lot,    
bewaar de aarde voor de dood   
en geef van dag tot dag ons brood.    
Vergeef als wij: laat uw geduld   
steeds groter zijn dan onze schuld. 
 

3. Leid ons niet in verzoeking Heer,    
verlos ons, maak ons meer en meer   
tot mensen aan uw beeld gelijk    
want u behoort het koninkrijk,    
de kracht, de hoogste heerlijkheid   
nu en in alle eeuwigheid. 
 

 

mededelingen 
 

inzameling van de gaven 
 eerste collecte:  Diaconie 
 tweede collecte:  Pastoraat en Eredienst 
 derde collecte:   klein onderhoud 
 

–  de gemeente gaat staan  – 
 

slotlied gezang 978, 1, 3 en 4 

1. Aan U behoort, o Heer der heren, 
de aarde met haar wel en wee, 
de steile bergen, koele meren, 
het vaste land, de onzeek're zee. 
Van U getuigen dag en nacht. 
Gij hebt ze heerlijk voortgebracht. 
 

3. Gij hebt de bloemen op de velden 
met koninklijke pracht bekleed. 
De zorgeloze vogels melden 
dat Gij uw schepping niet vergeet. 
't Is alles een gelijkenis 
van meer dan aards geheimenis. 
 

4. Laat dan mijn hart U toebehoren 
en laat mij door de wereld gaan 
met open ogen, open oren 
om al uw tekens te verstaan. 
Dan is het aardse leven goed, 
omdat de hemel mij begroet. 
 

 
HEENZENDING EN ZEGEN 
v:…..   
 
g: AMEN (de melodie staat in de standaardliturgie) 

 
orgelspel 


