
ORDE VAN DIENST zondag  11 september 
Voorganger: Ds. Klaas Vos uit Huizen 

Muzikale begeleiding : Gertje van Elsäcker en de cantorij 
 
 

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  moment van stilte  146: 1 en 3 

1. Zing, mijn ziel, voor God uw Heere, 
zing die u het leven geeft. 
Zing, mijn ziel, uw God ter ere, 
zing voor Hem zolang gij leeft. 
Ziel, gij zijt geboren tot 
zingen voor den Heer uw God. 
 

3. Heil wien Jakobs God wil bijstaan, 
heil die God ter hulpe riep. 
Want zijn heil zal niet voorbijgaan, 
God is trouw aan wat Hij schiep. 
Wat in hemel, zee of aard  
woont, is in zijn hand bewaard. 
 

 

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 
 

drempelgebed 
 

vervolg aanvangspsalm  146: 4 
4. Aan wie hongert geeft Hij spijze, 

aan verdrukten recht gericht. 
Wie geboeid zijn, Hij bevrijdt ze, 
blinden geeft Hij het gezicht. 
Hij geeft den gebukten moed 
en heeft lief wie zijn wil doet. 
 

– 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! (de melodie staat in de standaard liturgie) 

 Ontferm U toch met de ruimte van uw hart! 
 
gloria: 150a 1 Cantorij, 2 Klaas Vos, 3 en 4 allen 

1. Geprezen zij God! Gij engelenkoor 
dat steeds naar Hem hoort, prijs Hem om Zijn Woord! 
Gij hemelen, loof Hem Wiens hand alles schiep, 
Die allen daarboven tot dankzegging riep. 
 

2. Geprezen zij God! Gij allen op aard, 
aanbid Hem Die u als kind'ren aanvaardt. 
Loof Hem Die uw Heer is met juichende stem. 
Beantwoord Zijn liefde: leef altijd voor Hem! 
 

3. Geprezen zij God! Laat alles wat leeft 
nu zingen voor Hem die alles ons geeft. 
Laat jub’len het orgel, laat harp en trompet 
de glorie doen klinken, van Hem die ons redt. 
 

4. Geprezen zij God! Ons lied is gewijd 
aan Hem die altijd ons helpt en geleidt. 
Om zijn goede schepping, om hemels genot, 
zijn gunst en vergeving: geprezen zij God! 

 
DIENST VAN HET WOORD 
 

gebed om de opening van de Schriften 
– onder orgelspel kunnen de kinderen naar de kindernevendienst  – 

 

schriftlezing  Exodus 11: 1 t/m 8 
 

zingen  81: 1, 3, 4, 5 en 8 
1. Jubelt God ter eer, 

Hij is onze sterkte! 
Juicht voor Israëls Heer, 
stem en tegenstem 
springen op voor Hem 
die ons heil bewerkte. 
 
 

3. Dit is ingezet  
als een eeuwig teken 
Jozef tot een wet,  
toen des Heren hand  
aan Egypteland  
machtig is gebleken. 
 

4. God heeft ons gezegd 
nooit gehoorde dingen. 
Heilig is 't en recht 
nu en t' allen tijd 
Hem die ons bevrijdt 
vrolijk toe te zingen. 
 



 
 
 

5. Onder lasten zwaar  
waart gij haast bezweken.  
Groot was het gevaar – 
Ik vergat uw niet,  
in het doodsgebied  
gaf ik taal en teken. 
 

8. Ik ben Hij-die-is: 
God wil Ik u wezen. 
Uit de duisternis 
van de slavernij 
maakte Ik u vrij: 
hebt gij nog te vrezen? 
 

 
 

schriftlezing  Lukas 16: 19 - 31 
 

zingen  995 
1. O Vader, trek het lot U aan  

van allen die door U bestaan.  
Gij die geen stenen geeft voor brood,  
wees met uw kinderen in nood;  
en stil, God die rechtvaardig zijt,  
de honger naar gerechtigheid. 
 

2. O Vader, trek het leed U aan  
van allen die met ons bestaan.  
Gij hebt gezegd: geef gij hun brood,  
doe ons hun naasten zijn in nood,  
opdat zij weten, wie Gij zijt:  
de God van hun gerechtigheid. 
 

 
 

verkondiging 
 
meditatief orgelspel 
 

zingen  1001 : 1 Klaas Vos, 2 Cantorij 
1. De wijze woorden en het groot vertoon, 

de goede sier van goede werken, 
de ijdelheden op hun pauwentroon, 
de luchtkastelen van de sterken: 
al wat hoog staat aangeschreven 
zal Gods woord niet overleven; 
hij wiens kracht in onze zwakheid woont 
beschaam de ogen van de sterken. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

2. Zijn woord wil deze wereld omgekeerd: 
dat lachen zullen wij die wenen 
dat wonen zal wie hier geen woonplaats heeft 
dat dorst en honger zijn verdreven- 
de onvruchtbare zal vruchtbaar zijn 
die geen vader was zal vader zijn 
mensen zullen and're mensen zijn 
de bierkaai wordt een stad van vrede 
 

  
– 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  1001: 3 allen 
3. Wie denken durft dat deze droom het houdt 

een vlam die kwijnt maaar nniet zal doven 
wie zich aan deze dwaasheid toevertrouwt 
al komt de onderste steen boven: 
die zal kreunen onder zorgen 
die zal vechten in 't verborgen 
die zal waken tot de morgen dauwt- 
hij zal zijn ogen niet geloven 

 
– 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 
 

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

–  de gemeente gaat staan  – 
–  

slotlied  718 
1. God die leven  

hebt gegeven in der aardeschoot,  
alle vrucht der velden                                                                                                         
moeten we_U vergelden,                                                                                                  
dank voor ’t dagelijks brood. 
 

2. Niet voor schuren,                                                                                                               
die niet duren,                                                                                                                     
gaf Gij vruchtbaarheid,                                                                                                       
maar opdat op aarde,                                                                                                         
in uw goede gaarde,                                                                                                           
niemand honger lijdt. 
 

3. Maar wij rijken,                                                                                                                    
ach wij blijken                                                                                                                      
hard en onverstoord.                                                                                                          
Open onze oren,                                                                                                                  
Heer, opdat wij horen                                                                                                        
’t roepen aan de poort. 
 

4. Wil dan geven,                                                                                                                     
dat ons leven                                                                                                                        
zelf ook vruchtbaar zij.                                                                                                       
Laat in goede daden                                                                                                          
’t woord van uw genade                                                                                                    
opgaan, sterk en vrij. 
 

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

 
orgelspel 


