
 
ORDE VAN DIENST 

9e zondag van de herfst 
17 november 2019 

Thema: Dan nog! 

Welkom en mededelingen 

Intochtslied      Psalm 9: 1, 4 en 5  
1. Met heel mijn hart zing ik uw eer, 
prijs ik uw wonderwerken, Heer. 
Ik wil mij in uw naam verblijden, 
U, hoogste God, mijn psalmen wijden. 

4. God heeft zijn rechtstoel opgericht, 
zijn troon in eeuwigheid gesticht. 
Hij zal de volken voor zich stellen 
en zijn rechtvaardig vonnis vellen. 

5. Heer, Gij bewaart wie tot U vliedt. 
Die U vertrouwt, verlaat Gij niet. 
Een burcht voor wie in nood verkeren, 
een vaste burcht is onze Here.Stil gebed    

Onze hulp is de Naam van de Heer, 
die hemel en aarde gemaakt heeft, 
die trouw blijft tot in eeuwigheid 
en niet laten varen het werk van zijn handen. 
Groet 

Klein Gloria   

Gebed om ontferming 

Zingen  Lied 725  
1. Gij boden rond Gods troon, 
die van zijn aangezicht 
de weerglans verder draagt 
op vleugels van het licht, 
draag met uw stem 
ons mensenlied 
opdat het zingt 
alleen voor Hem! 

2. O heiligen vanouds, 
die ons zijn voorgegaan 
en alle strijd voorbij 
nu rond uw koning staan, 
uw grote koor 
in ’t zoete licht 
van zijn gezicht 
zingt ons nu voor! 

3. Gij heiligen van hier, 
zing met uw aardse stem 
hoezeer uw hart verlangt 
naar ’t nieuw Jeruzalem. 
Hef dan het hoofd 
en leef voorgoed 
haar tegemoet. 
God zij geloofd. 

4. Ook ik zing voluit mee 
de glorie van de naam; 
met hart en ziel ben ik 
zijn liefde toegedaan! 
Dat tot het eind 
mijn leven lang 
vol van gezang 
om Hem mag zijn! 

Gesprek met de kinderen 



Zingen  Kaarsenlied 
1. Wij gaan voor even uit elkaar,  
en delen nu het licht. 
dat licht vertelt ons iets van God,  
op Hem zijn wij gericht. 

2. Wij geven Gods verhalen door: 
en wie zich openstelt  
ervaart misschien een beetje licht 
door wat er wordt verteld. 

3. Straks zoeken wij elkaar weer op  
en elk heeft zijn verhaal. 
het licht verbindt ons met elkaar: 
het is voor allemaal.  

Lezen   Openbaring 8: 1-5 
   Psalm 141 
door Erik-Jan vd Mheen 

Zingen  Lied 1008 
1. Rechter in het licht verheven, 
koning in uw majesteit, 
louter ons geringe leven, 
scheld ons onze schulden kwijt, 
laat uw vleugelen 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 eindelijk komen, 
die uw hart voor ons bewaart. 

Uitleg en verkondiging  

Muzikaal intermezzo   

In memoriam Jennie van Beijnhem-Hofstede 
Zingen  Lied 753: 1 en 2 
1. Er is een land van louter licht 
waar heiligen heersers zijn. 
Nooit gaat de gouden dag daar dicht 
in duisternis of pijn. 

2. Daar is het altijd lentetijd, 
in bloei staat elke plant. 
Alleen de smalle doodszee scheidt 
ons van dat zalig land. 

Gebeden 

Kinderen komen terug uit Kinderkerk 
Schoenendoosactie 

Collecte  Kinderen komen terug uit de Oppas 

Slotlied   Lied 150a 
1. Geprezen zij God! Gij engelenkoor 
dat steeds naar Hem hoort, prijs Hem om zijn Woord! 
Gij hemelen, loof Hem wiens hand alles schiep, 
die allen daarboven tot dankzegging riep. 



2. Geprezen zij God! Gij allen op aard, 
aanbid Hem die u als kinderen 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 jubelen 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! 

Wegzending en zegen 


