
ORDE VAN DIENST Hervormingszondag  30 oktober 2022 
Predikant: ds. Tineke Veldhuizen 

Organist: Piet den Ouden 
 

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 
 
Aanvangslied psalm 46 : 1 ,2 en 3 

1. God is een toevlucht te allen tijde,  
die ons uit nacht en dood bevrijdde. 
Al zou de aarde ondergaan,  
wij zien het zonder vrezen aan. 
Al staat geen berg meer vast, al dreigen  
de zeeën overhand te krijgen,  
laat schuimend al hun golven slaan,  
wij zien het zonder vrezen aan. 
 

2. De Godsstad ligt aan blanke stromen.  
God staat haar bij, de dag zal komen. 
Hij woont in haar, zij wankelt niet,  
zij kroont zijn heilig rijksgebied. 
Al hebben volken zich verheven, 
Hij roept en doet de aarde beven. 
Hij is met ons. Hij wendt ons lot. 
Een vaste burcht is onze God. 
 

3. Kom en aanschouw des Heren daden,  
aanbid zijn toorn en zijn genade:  
zijn toorn die ’t oorlogstuig verslindt,  
zijn gunst waarin gij vrede vindt. 
Hij spreekt: ‘Laat af, Ik ben de Here,  
de Heilige die elk moet eren’ 
Hij is met ons, Hij wendt ons lot. 
Een vaste burcht is onze God. 
 

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



 
 
drempelgebed 
 
Lied 898 cantorij 1, allen 2, cantorij 3, allen 4. 

1. Een vaste burcht is onze God, 
een wal die ’t kwaad zal keren; 
zijn sterke arm houdt buiten schot 
wie zich niet kan verweren. 
De vorst van het kwaad, 
de aartsvijand staat 
geharnast in ’t veld; 
in list en in geweld 
kan geen hem evenaren. 
 

2. Al onze macht is ijdelheid: 
wij gaan terstond verloren, 
wanneer de held niet voor ons strijdt, 
die God heeft uitverkoren. 
Zo gij ’t nog niet wist: 
Jezus Christus is ’t, 
de Heer van ’t heelal, 
die overwinnen zal, – 
God zelf staat ons terzijde. 
 

3. Al wordt de wereld ook een hel 
en ’t leven niets dan lijden, 
wij vrezen niet, – Immanuël 
zal stellig ons bevrijden. 
Hoe satan ook woedt 
en wat hij ook doet, 
’t is machtloos geweld, – 
zijn vonnis is geveld. 
Eén woord, en hij moet vallen. 
 

4. Gods heilig woord alleen houdt stand, 
Gods waarheid zal ons staven. 
Hij leidt ons en met milde hand 
schenkt Hij zijn geestesgaven. 
Al rooft de tyran 
ons wat hij maar kan, 
ons goed en ons bloed, – 
laat hem zijn overmoed! 
Gods rijk blijft ons behouden. 
 

 
–  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: 
 
 



 
 
 
gezongen door gemeente en cantorij 
g: Ontferm U Heer naar de maat van uw liefde!  
 Ontferm U toch met de ruimte van uw hart! 
 
Glorialied 967 : 7 

7. Alle eer en macht en kracht 
worde, Heer, U toegebracht; 
heel de mensheid stemme saam 
in de drieklank van uw naam. 
Erbarm U, Heer. 
 

 
DIENST VAN HET WOORD 
 
gebed om de opening van de Schriften 
 
1e schriftlezing 2 Koningen 22 t/m 2 Kon. 23: 3 
 
cantorij zingt : “De  tien geboden”   
 
2e schriftlezing 1 Kor. 1: 10-13 
 
Lied 967 : 3 

3. Zie, Heer, de verdeeldheid aan, 
die geen mens ooit helen kan. 
Breng, o Herder, in Gods naam 
uw verstrooide kudde saam. 
Erbarm U, Heer. 
 

 
Evangelielezing Joh. 17: 20-23 
 
Lied 967 : 5 

5. Geef geloof aan wie Gij zendt, 
hoop en liefde, dat op ’t eind 
wat met tranen werd gezaaid 
met gejuich mag zijn gemaaid. 
 

 
Uitleg en verkondiging 
 
meditatief orgelspel 
 
Lied 968 Allen 1, cantorij 2, allen 3, cantorij 4, allen 5 

1. De ware kerk des Heren, 
in Hem alleen gegrond, 
geschapen Hem ter ere, 
de bruid van zijn verbond, 
dankt aan zijn dood het leven. 
Hij is haar Bruidegom. 
Want God, zo staat geschreven, 
zag naar zijn dienstmaagd om. 



 
 

2. Door God bijeen vergaderd,  
één volk dat Hem behoort,  
als kinderen van één Vader;  
één doop, één Geest, één woord. 
Zo offert allerwege  
de kerk U lof en prijs. 
Eén naam is aller zegen,  
één brood is aller spijs. 
 

3. Al heeft men haar geteisterd,  
al wordt zij onderdrukt,  
door dwalingen verbijsterd,  
door strijd uiteengerukt,  
de stem der martelaren  
roept uit: O Heer, hoe lang?  
De nacht is vol gevaren,  
de morgen vol gezang. 
 

4. In 't woeden aller tijden 
is nooit het lied verstomd, 
Gods hoede zal ons leiden, 
de volle vrede komt! 
Geloven wordt aanschouwen, 
als uit de hemel daalt 
de bruid, de hoge vrouwe, 
de kerk die zegepraalt. 
 

5. Met God zijn wij verbonden, 
met Vader, Zoon en Geest, 
met alwie overwonnen, 
alwie zijn trouw geweest. 
Bewijs ons uw genade, 
dan zingen wij bevrijd 
de glorie van uw daden, 
in tijd en eeuwigheid. 
 

 
–  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 
 
 
 
 



 
 
 
Lied 967 : 6  

6. Laat ons zo uw heerlijkheid 
zien in deze donk're tijd, 
opdat wij nu en voortaan 
trouw U ter beschikking staan. 
Erbarm U, Heer. 
 

 
– 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:  Diaconie 
 tweede collecte:   Pastoraat en Eredienst 
 derde collecte:  klein onderhoud 
 

–  de gemeente gaat staan  – 
 

Slotlied 723 cantorij 1, allen 2 
1. Waar God de Heer zijn schreden zet 

daar wordt de mens, van dwang gered, 
weer in het licht geheven. 
Als ’s Heren woord weerklinkt met macht 
wordt aan het volk dat Hem verwacht 
de ware troost gegeven. 
Zijn Geest weerstaat de valse schijn 
en schrijft in harten het geheim 
van ’s Vaders grote daden. 
Zo leven wij om Christus’ wil 
te allen tijd gerust en stil 
alleen van zijn genade. 



 
2 O Heer, uw onweerstaanbaar woord 

drijft rusteloos de eeuwen voort 
wat mensen ook verzinnen. 
En waar de weg onvindbaar scheen 
mochten wij door geloof alleen 
de tocht opnieuw beginnen. 
Gij hebt de vaderen bevrijd 
en uit het diensthuis uitgeleid 
naar ’t land van melk en honing. 
Hervorm, herschep ook ons geslacht, 
opdat het door de wereldnacht 
de weg vindt naar uw woning. 
 

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

Uitleidend orgelspel 


