
ORDE VAN DIENST 
9e zondag van de herfst 

15 November 2020 

voorganger: ds. Judith Vogel 
organist: Chris van Os 
mmv Marlou Lokhorst (zang) 

Welkom en mededelingen 

Zingen   Lied 216   
1. Dit is een morgen als ooit de eerste, 
zingende vogels geven hem door. 
Dank voor het zingen, dank voor de morgen, 
beide ontspringen nieuw aan het woord. 

2. Dauw op de aarde, zonlicht van boven, 
vochtige gaarde, geurig als toen. 
Dank voor gewassen, grassen en bomen, 
al wie hier wandelt, ziet: het is goed. 

3. Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen, 
licht dat ooit speelde waar Eden lag. 
Dank elke morgen Gods nieuwe schepping, 
dank opgetogen Gods nieuwe dag. 

Aansteken Paaskaars 

Bemoediging en groet 

Gebed om ontferming 

Loflied   Lied 869: 1  
1. Lof zij de Heer, ons hoogste goed, 
oorsprong van al het goede, 
de God die louter wonderen doet. 
Wij leven in zijn hoede, 
die onze vrede is, onze vreugd, 
in wie zich heel ons hart verheugt. 
Geef onze God de ere! 

Lezen    Genesis 32:23-32 
Het was nog nacht toen Jakob opstond en de Jabbok overstak op een doorwaadbare 
plaats, samen met zijn beide vrouwen, zijn twee bijvrouwen en zijn elf kinderen. Nadat hij 
hen over de rivier had geholpen, bracht hij ook al zijn bezittingen naar de overkant. Maar 
zelf bleef hij achter, helemaal alleen, en er worstelde iemand met hem totdat de dag 
aanbrak. Toen de ander zag dat hij het niet van hem kon winnen, raakte hij Jakobs heup 
aan, en daardoor raakte Jakobs heup tijdens die worsteling ontwricht. Toen zei de ander: 
‘Laat mij gaan, het wordt al dag.’ Maar Jakob zei: ‘Ik laat u niet gaan tenzij u mij 
zegent.’ De ander vroeg: ‘Hoe luidt je naam?’ ‘Jakob,’ antwoordde hij. Daarop zei hij: 
‘Voortaan zal je naam niet Jakob zijn maar Israël, want je hebt met God en mensen 
gestreden en je hebt gewonnen.’ Jakob vroeg: ‘Zeg me toch hoe u heet.’ Maar hij kreeg 



ten antwoord: ‘Waarom vraag je naar mijn naam?’ Toen zegende die ander hem 
daar. Jakob noemde die plaats Peniël, ‘want,’ zei hij, ‘ik heb oog in oog gestaan met God 
en ben toch in leven gebleven.’ Zodra hij bij Peniël was overgestoken, zag hij de zon 
opkomen. Jakob liep mank.  

Muziek    The Walking Wounded - Rosanne Cash 

Overdenking  

Orgelspel 

Gebed 

Zingen   Lied 422  
1. Laat de woorden 
die we hoorden 
klinken in het hart. 
Laat ze vruchten dragen 
alle, alle dagen 
door uw stille kracht. 
        Schwarze Landschaft, Armando  
2. Laat ons weten, 
nooit vergeten 
hoe U tot ons spreekt: 
sterker dan de machten 
zijn de zwakke krachten, 
vuur dat U ontsteekt. 

3. Laat ons hopen, 
biddend hopen, 
dat de liefde wint. 
Wil geloof ons geven 
dat door zo te leven 
hier Gods rijk begint. 

Wegzending en zegen 

    


