
ORDE VAN DIENST zondag  5 februari 2023 
Predikant: Ds. Tineke Veldhuizen uit Zandhoven 

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 33: 1 en 2  

1 Komt nu met zang en roert de snaren, 
gij volk, dat leeft van 's Heren recht. 
Hijzelf heeft zijn getrouwe scharen 
een lofzang in de mond gelegd. 
Word' als nooit tevoren  
door wie Hem behoren 
't feestlied ingezet! 
.Meldt de blijde mare  
bij de klank der snaren, 
steekt de loftrompet. 
 

2. Zingt al wie leeft van Gods genade, 
want waarheid is al wat Hij zegt. 
Op trouw gegrondvest zijn zijn daden, 
op liefde rust zijn heilig recht. 
Die zich openbaarde / overal op aarde, 
alles spreekt van Hem. 
Heemlen hoog verheven, / vol van blinkend leven, 
schiep Hij door zijn stem. 
 

 
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 
  



 
 
 
vervolg aanvangslied 33:3 

3. Hij stuwt het water op tot muren, 
de zee staat als een sterke wand. 
Hij sluit de oervloed in zijn schuren 
en weert ze van het vaste land. 
Laat in heilig beven / wie op aarde leven 
vrezen voor Gods raad. 
Hij hoeft maar te spreken, / Hij geeft maar een teken: 
wat Hij wil ontstaat. 
 

 
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:  
 
 
 
 
 
Glorialied 33:4 

4. Wat ook de volkeren beramen, 
Hij slaat het stuk met sterke hand. 
Hij zal hun trots beraad beschamen, 
zijn raadsbesluit houdt eeuwig stand. 
Heel het mensenleven, / aller volken streven 
rust in Gods beleid. 
Zalig die Hem eren, / 't volk, het erf des Heeren, 
nu en voor altijd. 
 

 
 

DIENST VAN HET WOORD 
 
gebed om de opening van de Schriften 

– onder orgelspel kunnen de kinderen naar de kindernevendienst  – 
 
schriftlezingen, liederen:  
 
Leviticus 2: 13 
 
zingen 316 : 1  

1. Het woord dat u ten leven riep 
is niet te hoog, is niet te diep 
voor mensen die 't zo traag beamen. 
Het is een teken in uw hand, 
een licht dat in uw ogen brandt. 
Het roept u dag aan dag bij name. 



 

 
 
Matteus 5 : 13-16 
 
zingen 838 : 1 en 2 

1. O grote God die liefde zijt, 
o Vader van ons leven, 
vervul ons hart, dat wij altijd, 
ons aan Uw liefde geven. 
Laat ons het zout der aarde zijn, 
het licht der wereld, klaar en rein. 
Laat ons Uw woord bewaren, 
Uw waarheid openbaren 
 

2. Maak ons volbrengers van dat woord,  
getuigen van uw vrede,  
dan gaat wie aarzelt met ons voort,  
wie afdwaalt met ons mede. 
Laat ons getrouw de weg begaan  
tot allen die ons verre staan  
en laat ons zonder vrezen  
de minste willen wezen. 
 

 
 
verkondiging 
 
meditatief orgelspel 
 
zingen 838: 3 en 4 

3. Leer ons het goddelijk beleid  
der liefde te beamen,  
opdat wij niet door onze strijd  
uw goede trouw beschamen. 
Leg ons de woorden in de mond  
die weer herstellen uw verbond. 
Spreek zelf door onze daden  
van vrede en genade. 
 

4. Wij danken U, o liefde groot, 
dat Christus is gekomen. 
Wij hebben in Zijn stervensnood, 
Uw diepste woord vernomen. 
Nog klinkt dat woord; het spreekt met macht 
en het wordt overal volbracht, 
waar liefde wordt gegeven, 
wij uit Uw liefde leven. 

 
– 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 316:4 

4. Het woord van liefde, vrede en recht 
is in uw eigen mond gelegd, 
is in uw eigen hart geschreven. 
Rondom u klinkt de stem van God: 
vrijspraak, vertroosting en gebod, 
vlak voor u ligt de weg ten leven. 
 

 
– 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  (we zingen 3 x Ubi Caritas 568A) 
 
 eerste collecte:  ZWO Pakistan 
 tweede collecte:   Pastoraat en Eredienst 
 Uitgangscollecte:  Energiekosten 
 

–  de gemeente gaat staan  – 
 
slotlied 425 

1.
. 

Vervuld van uw zegen 
gaan wij onze wegen 
van hier, uit dit huis 
waar uw stem wordt gehoord 
in Christus verbonden 
tezamen gezonden 
op weg in een wereld 
die wacht op uw woord 
 
Om daar in genade 
uw woorden als zaden 
te zaaien tot diep 
in het donkerste dal 
door liefde gedreven 
om wie met ons leven 
uw zegen te brengen 
die vrucht dragen zal 

 
 

HEENZENDING EN ZEGEN 
 
zegen 
v:…..   
 
g:  
 
 
 

 
 
 
 

orgelspel 


