
ORDE VAN DIENST 

zondag 25 september 2022  

Vredesweek 

Predikant: ds. Ellen van Sluijs, Bergen op Zoom 

Organist: Piet den Ouden 

 

DIENST VAN DE INTOCHT 
 
Inleidend orgelspel 
 
Stilte 
 
Welkom. 
 
Aansteken van de kaarsen en het openleggen van de Bijbel. 
 
Intochtslied: Morgenglans der eeuwigheid. Lied 213: 1 

1. Morgenglas der eeuwigheid, 
licht aan ’t eeuwig licht onttogen, 
stel ons deze ochtendtijd 
uwe heerlijkheid voor ogen  
en verdrijf door uwe macht  
onze nacht! 
 

 
Groet: 
V: De Heer zij met U 
A: Ook met U zij de Heer 
 
Bemoediging: 
V: Onze hulp is in de Naam van de Heer 
A: die hemel en aarde gemaakt heeft. 
Drempelgebed  
 
Samenzang:  Morgenglans der eeuwigheid. Lied 213: 2 

2. Laat als milde morgendauw  
uw genade tot ons komen  
en de dorstige landouw  
van ons leven overstromen,  
ja, verkwik ons door uw troost  
onverpoosd. 
 

 
Kyriegebed: 

Na de woorden: ”daarom bidden en zingen wij” zingen wij het refrein van lied 547 
Kyrie eleison, wees met ons begaan. 
Doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan.  

 
Lofprijzing. 
 
 
 
 



 
 
 
 
Loflied:  Psalm 150 

1. Looft God, looft Hem overal 
Looft de Koning van ’t heelal 
om zijn wonderbare macht 
om zijn heerlijkheid en kracht 
van zijn naam en eeuwig wezen 
Looft de daden, groot en goed 
die Hij triomferend doet 
Hem zij eer, Hij zij geprezen 
 

2. Hef, bazuin, uw gouden stem 
harp en fluit, verheerlijkt Hem 
Cither, cimbel, tamboerijn 
laat uw maat de maatslag zijn 
van Gods ongemeten wezen 
opdat zinge al wat leeft 
juiche al wat adem heeft 
tot Gods eer. Hij zij geprezen. 

 
 
DIENST VAN HET WOORD 
 
Gebed om de Heilige Geest. 
 
Gesprek met de kinderen, waarna ze naar de nevendienst mogen. 
 
Geschriftenlezing: I Koningen 20: 26-28 
 
Profetenlezing: Zacharia 9: 9, 10 
 
Kort muzikaal intermezzo op orgel 
 
Evangelielezing:  Matheus 5: 43-48 
 
Samenzang: Verheug u, gij dochter van Sion.  
Lied 550 

1. Verheug u, gij dochter van Sion, 
en jonkvrouw Jeruzalem, juich! 
Uw koning rijdt binnen, 
het rijk gaat beginnen, 
de zalige tijden, 
 
Hij komt ons bevrijden 
rechtvaardig, zachtmoedig, 
de aarde zal spoedig 
een bloeiende tuin zijn van vrede en recht, 
de Heer heeft het heden gezegd. 
 
 



 
 
 

2. Verheug u, gij dochter van Sion, 
en jonkvrouw Jeruzalem, juich! 
Hij zal u regeren 
met God en met ere. 
De wagens, de paarden, 
de wapens, de zwaarden, 
krijgszuchtige plannen, 
Hij zal ze verbannen, 
Hij zal ze verdoen in zijn toorn en zijn recht, 
het is van te voren voorzegd. 
 

3. Verheug u, gij dochter van Sion, 
en jonkvrouw Jeruzalem, juich! 
Zijn daden, zij zullen 
de aarde vervullen, 
voor jood en voor heiden 
door dood en door lijden 
draagt Hij met zich mede 
de blijdschap, de vrede, 
Hij rijdt op een ezel. Hij lijdt als een knecht, 
zo brengt Hij het leven terecht. 

 
 
Overweging 
 
Meditatief orgelspel 
 
Lied: O lieve Heer, geef vrede. Lied 1009 

1. O lieve Heer, geef vrede  
aan allen hier beneden  
die uitzien naar uw feest,  
opdat de mensen weten:  
uw heilige profeten  
zijn niet verblind geweest. 
 

2. Doe onze ogen stralen,  
doe ons het hart ophalen  
aan blijdschap na verdriet;  
o God voor wie verschijnen  
Christus en al de zijnen,  
versmaad hun smeken niet! 
 

3. Verlos ons van de boze,  
laat niet de goddelozen  
op aarde koning zijn!  
Laat ons uw land betreden,  
dat zal een land van vrede,  
van melk en honing zijn! 
 



 
 
 
 
DIENST VAN DE OFFERANDEN 
 
Voorbeden  

na de woorden: ”daarom bidden en zingen wij”  
zingt de gemeente na iedere voorbede telkens Ubi Caritas.  

Lied 568A  

1. Ubi caritas et amor, 
ubi caritas Deus ibi est. 

 
stil gebed, gezamenlijk Onze Vader. 
 
Mededelingen. 
 
Inzameling van de gaven 

 eerste collecte:  PKN Vredesweek 

 tweede collecte:   Pastoraat en Eredienst 

 derde collecte:  klein onderhoud 

 

 
DIENST VAN DE UITTOCHT 
 
Slotlied: Geef vrede, Heer, geef vrede. Lied 1010 

1. Geef vrede, Heer, geef vrede 
de wereld wil slechts strijd 
Al wordt het recht beleden 
de sterkste wint het pleit 
Het onrecht heerst op aarde 
de leugen triomfeert 
ontluistert elke waarde 
o red ons sterke Heer 
 

2. Geef vrede, Heer, geef vrede 
de aarde wacht zo lang 
er wordt zo veel geleden 
de mensen zijn zo bang 
de toekomst is zo duister 
en ons geloof zo klein 
o Jezus Christus, luister 
en laat ons niet alleen 
 

3. Geef vrede, Heer, geef vrede, 
Gij die de vrede zijt,  
die voor ons hebt geleden,  
gestreden onze strijd,  
opdat wij zouden leven  
bevrijd van angst en pijn,  
de mensen blijdschap geven  
en vredestichters zijn. 
 



 
 
 
 

4. Geef vrede, Heer, geef vrede 
bekeer ons felle hart 
Deel ons uw liefde mede 
die onze boosheid tart 
die onze mond leert spreken 
en onze handen leidt 
Maak ons een levend teken 
uw vrede wint de strijd 
 

 
 
Zegen. 
Allen: Amen 
 
Uitleidend orgelspel 


