
ORDE VAN DIENST zondag  6 november 2022 
Predikant: ds. Corrie Biemond uit Bergen op Zoom 

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 
 
aanvangslied 207: 1,2,3 en 4 

1. De trouw en goedheid van de Heer 
verschijnt ons elke morgen weer 
en blinkt en blijft als dauw zo fris, 
zolang het dag op aarde is. 
 

2. O Christus, schone morgenster, 
wees met uw gunst ons hart niet ver; 
steek al uw lichten in ons aan,  
dan kan uw heil ons niet ontgaan. 
 

3. Drijf uit, o licht, wat duister is, 
behoed ons hart voor ergernis, 
voor blindheid en voor schande en schuld; 
houd niet uw glans voor ons verhuld, 
 

4. opdat wij wand'len als bij dag 
en, kome wat er komen mag, 
staan vast in het geloof, o Heer, 
van U verlaten nimmermeer. 
 

 
 
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 
 
psalm van de zondag 98: 1 en 2   

1. Zingt een nieuw lied voor God den Here, 
want Hij bracht wonderen tot stand. 
Wij zien hem heerlijk triomferen, 
met opgeheven rechterhand. 
Zingt voor den Heer, Hij openbaarde, 
bevrijdend heil en bindend recht, 
voor alle volkeren op aarde, 
Hij doet zoals Hij heeft gezegd. 
 

2. Ja, Hij is ons getrouw gebleven, 
Hij heeft in goedertierenheid,  
naar de belofte eens gegeven  
het huis van Israël bevrijd. 
Zijn volk is veilig in zijn handen. 
Hij heeft zijn heerlijkheid ontvouwd. 
Zo werd tot in de verste landen 
het heil van onze God aanschouwd. 
 

         
– 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 3x 

v:…………,zo bidden wij en zingen: 

g: Ontferm U Heer naar de maat van uw liefde!  

 Ontferm U toch met de ruimte van uw hart! 

 

glorialied 150a: 2, 3 en 4   
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  – 
 

Eerste Bijbellezing: Jesaja 1: 18-26   NBV 21 
 
zingen  Lied 1008: 1, 2 en 3 

1. Rechter in het licht verheven, 
Koning in uw majesteit, 
louter ons geringe leven, 
scheld ons onze schulden kwijt, 
laat uw vleug'len ons omgeven, 
troost ons met uw tederheid. 
 

2. Hoor de bittere gebeden  
om de vrede die niet daagt. 
Zie hoe diep er wordt geleden,  
hoe het kwaad de ziel belaagt. 
Zie uw mensheid hier beneden,  
wat zij lijdt en duldt en draagt. 
 

3. Houd wat Gij hebt ondernomen, 
klief het duister met uw zwaard. 
Kroon de menselijke dromen 
met uw koninkrijk op aard. 
Laat de vrede eind'lijk komen, 
die uw hart voor ons bewaart. 
 

 
Tweede Bijbellezing: Lucas 19: 41-48  NBV 21 
 
zingen Lied 339a   

 U komt de lof toe, U het gezang, 
U alle glorie, o Vader, 
o Zoon, o heilige Geest 
in alle eeuwen der eeuwen. 

 
verkondiging 

 

meditatief orgelspel 

 

zingen Lied 1014: 1 t/m 5 
1. Geef vrede door van hand tot hand,  

je moet die schat bewaren. 
Bescherm haar als een tere vlam, 
behoed haar voor gevaren. 
 
 
 
 



 
 

2. Geef vrede door van hand tot hand, 
met liefde, onze redding. 
Wees vriendelijk in woord en daad, 
bewogen om Gods schepping.   
 

3. Geef vrede door van hand tot hand, 
als brood om uit te delen. 
Kijk ieder mens met warmte aan, 
zo kunnen breuken helen. 
 

4 De sterke zachte hand zij dank, 
die meer dan troost kan geven. 
Als woorden stokken spreekt de hand, 
in vriendschap, steun en zegen. 

 
5. Geef Christus door van hand tot hand, 

zijn liefde schenkt ons leven. 
Geef vrede door, geef haar een kans, 
een schat om uit te delen. 
 

 

– 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 

– de gemeente gaat zitten  – 
 

zingen Psalm 85: 3 en 4   
3. Bij wie Hem vrezen is zijn heil geplant.     

Zijn heerlijkheid zal wonen in dit land,     
het heilig land waar goedheid trouw ontmoet,     
het recht de vrede met een kus begroet;     
de trouw die uit de aarde opwaarts schiet,     
het recht dat uit de hemel nederziet.     
De velden deelt Hij van zijn overvloed,     
de Here die ons zegent met zijn goed. 
 

4. Waar Hij ook gaat, de vrede gaat Hem voor,     
liefde en trouw ontspruiten in zijn spoor.     
Gerechtigheid is voor zijn aangezicht,     
zij bloeit alom waar Hij zijn voetstap richt. 
 



 

 

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:  ZWO Zambia 

 tweede collecte:   Pastoraat en Eredienst 

 derde collecte:  klein onderhoud 

 

–  de gemeente gaat staan  – 
 
slotlied 974: 1, 2 en 5  

1. Maak ons uw liefde, God,  
tot opmaat van het leven!  
Wij zijn geroepen om  
haar zingend door te geven.  
De wereld zegt ons niet  
de goede woorden aan.  
Vernieuw ons hart en doe  
ons uw beleid verstaan. 
 

2. Wij zijn aaneengevoegd,  
bedacht met uw genade.  
Op liefde hebt Gij ons  
gebouwd, bedeeld met gaven.  
En wat wij zijn draagt bij  
tot welzijn van elkaar.  
In onze eenheid wordt  
uw liefde openbaar.  
 
 



 
 
 

5. God, laat geen mensenkind  
uit uw ontferming vallen.  
Weer met uw ruime hart  
het kwade van ons allen.  
Gij zijt te goeder trouw  
geweest van het begin.  
Vasthoudend blijft Gij tot  
uw liefde overwint. 
 

 
 

HEENZENDING EN ZEGEN 

v:…..   

 

g: AMEN  

 

orgelspel 

 
 


