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ORDE VAN DIENST 

 

Welkom door de ouderling van dienst 

Stil gebed 

Lied bij het begin psalm 107 

1) Gods goedheid houdt ons staande 
zolang de wereld staat! 
Houdt dan de lofzang gaande 
voor God die leven laat. 
Al wie, door Hem bevrijd 
uit ongastvrije streken, 
naar huis werd heengeleid, 
zal van zijn liefde spreken. 
 
4)  Laat ons nu voor den HERE 
zijn goedertierenheid 
toezingen en vereren 
de God die ons bevrijdt. 
Want wie zijn hulp verlangt, 
Hem aanroept in gebeden, 
verlost Hij uit de angst 
en leidt Hij tot den vrede. 
 

(aansluitend) Votum en groet | (Sela - Hemelhoog 495) 

Onze hulp en onze verwachting 
is van God, onze Heer. 
Hij die alles maakte, 
laat niet los wat Hij begon. 
 
Genade en vrede 
van God, de Vader; 
door Jezus, zijn Zoon, Immanuël. 
Hij woont met zijn Geest in ons. 
Hallelujah, hallelujah, amen! 
 

Gebed 



 

Zingen lied 704 

1) Dank, dank nu allen God 
met hart en mond en handen, 
die grote dingen doet 
hier en in alle landen, 
die ons van kindsbeen aan, 
ja, van de moederschoot, 
zijn vaderlijke hand 
en trouwe liefde bood. 
 
2) Die eeuwig rijke God 
moge ons reeds in dit leven 
een vrij en vrolijk hart 
en milde vrede geven. 
Die uit genade ons 
behoudt te allen tijd, 
is hier en overal 
een helper die bevrijdt. 
 
3) Lof, eer en prijs zij God 
die troont in 't licht daarboven. 
Hem, Vader, Zoon en Geest 
moet heel de schepping loven. 
Van Hem, de ene Heer, 
gaf het verleden blijk, 
het heden zingt zijn eer, 
de toekomst is zijn rijk. 
 

Schiftlezing 1 Kronieken 29:10–18 (NBV) 

10 Toen loofde David de HEER, ten aanhoren van de hele 
gemeenschap. Hij zei: ‘Geprezen bent u, HEER, God van onze 
voorvader Israël, voor altijd en eeuwig. 11 U, HEER, bent groots en 
machtig, vol luister, roem en majesteit. Alles in de hemel en op aarde 
behoort u toe, HEER, u bezit het koningschap en de heerschappij. 12 
Roem en rijkdom zijn van u afkomstig, u heerst over alles. In uw hand 
liggen macht en kracht besloten, u beslist wie groot en machtig is. 13 
Daarom danken wij u, onze God, en prijzen wij uw luisterrijke naam. 
14 Wat ben ik, en wat is mijn volk, dat wij in staat zijn gebleken zo veel 
kostbaarheden af te staan? Alles is van u afkomstig, en wat wij u 
schenken komt uit uw hand. 15 Net als al onze voorouders zijn wij 
slechts vreemdelingen die als gasten bij u verblijven, ons bestaan op 
aarde is als een schaduw, zonder enige zekerheid. 16 HEER, onze God, 
al deze rijkdom die we bijeengebracht hebben om voor u een tempel 
te bouwen voor uw heilige naam, komt uit uw hand en aan u dragen 
wij die op. 17 Ik weet, mijn God, dat u de harten van de mensen 
beproeft en oprechtheid verlangt. Welnu, uit de oprechtheid van 
mijn hart heb ik u dit alles geschonken, en ook uw volk, dat hier 
bijeen is, heb ik zijn bijdrage met vreugde zien schenken. 18 HEER, God 
van onze voorouders Abraham, Isaak en Israël, koester dit blijk van 



 

de gezindheid van uw volk voor altijd en laat hun hart op u gericht 
zijn. 
 

Zingen lied 718 

1) God, die leven 
hebt gegeven 
in der aarde schoot, 
alle vrucht der velden 
moeten we U vergelden, 
dank voor 't daaglijks brood. 
 
2) Niet voor schuren, 
die niet duren, 
gaaft Gij vruchtbaarheid, 
maar opdat op aarde, 
in uw goede gaarde, 
niemand honger lijdt. 
 
4) Wil dan geven, 
dat ons leven 
zelf ook vruchtbaar zij. 
Laat in goede daden 
't woord van uw genade 
opgaan, sterk en vrij. 
 

Verkondiging 

Muzikaal intermezzo – improvisatie op volgende lied 

Zingen  Opw 805 

Maak ons hart onrustig, God, 
dat het ontevreden klopt 
als we mooie leugens horen 
en gemakkelijke woorden! 
Maak ons hart onrustig, God. 
 
Stort in ons uw tranen uit. 
Mensen worden uitgebuit, 
weggeschopt en opgesloten. 
Zegen hen als wij hen troosten. 
Stort in ons uw tranen uit. 
 
Steek in ons uw woede aan 
om het onrecht te weerstaan! 
Geef ons moed om op te treden. 
Laat ons vechten voor de vrede. 
Steek in ons uw woede aan. 
 
Laat ons dwaas en koppig zijn. 
Laat ons doorgaan tot het eind. 



 

Gaat het onze kracht te boven, 
laat ons dan in U geloven. 
Laat ons dwaas en koppig zijn. 
 

Gebeden 

Zingen gezang 78 

1) Laat me in U blijven, groeien, bloeien, 
o Heiland die de wijnstok zijt ! 
Uw kracht moet in mij overvloeien, 
of 'k ben een wis verderf gewijd. 
Doorstroom, beziel en zegen mij, 
opdat ik waarlijk vruchtbaar zij ! 
 
2) Ik kan mijzelf geen wasdom geven: 
niets kan ik zonder U, o Heer ! 
In uw gemeenschap kiemt er leven 
en levensvolheid meer en meer ! 
Uw Geest moet in mij uitgestort: 
de rank die U ontvalt, verdort. 
 
3) Neen, Heer, ik wil van U niet scheiden, 
'k blijf de Uw' altijd, blijf Gij de mijn' ! 
Uw liefde moet alom mij leiden, 
uw leven moet mijn leven zijn, 
uw licht moet schijnen in mijn huis 
bij kruis naar kracht en kracht naar kruis. 
 
4) Dan blijft mijn ziel voor U gewonnen, 
dan wint mijn ziel door U in kracht ! 
Het werk in needrigheid begonnen, 
wordt dan in heerlijkheid volbracht ! 
Wat in de windslen sliep, ontbot, 
en komt in 't licht en rijpt voor God. 
 

Collecte 

Zingen lied 263 

1) Wees Gij mijn toevlucht de komende nacht, 
de morgen die ik ondanks alles verwacht. 
Hoe kan ik gaan slapen, als Gij er niet zijt, 
die mij van het donker en wanhoop bevrijdt. 
 
2) Wees Gij mijn wijsheid, de rust van mijn hart, 
bevrijding van wat mij ontstelt en verwart, 
de hoop die mij grond geeft als alles verdwijnt, 
het duister me aangrijpt, de zon niet meer schijnt. 
 
3) Gij zelf moet meegaan, uw lichtend gelaat, 
een gids die mij voorgaat en nimmer verlaat. 



 

De dag loopt ten einde, de nacht is nabij, 
wees Gij nu mijn toekomst, het duister voorbij. 
 

Zegen  

 

   

 

 


