
ORDE VAN DIENST 

5e zondag van de herfst 
18 oktober 2020 

Voorganger: Ds. K.J. Rodenburg 
mmv. Akke Keijzer (zang) en Rien Kamphorst (organist) 

Welkom en mededelingen 

Zingen  Psalm 118: 1 en 10  
1. Laat ieder ’s Heren goedheid prijzen, 
zijn liefde duurt in eeuwigheid. 
Laat, Israël, uw lofzang rijzen: 
zijn liefde duurt in eeuwigheid. 
Dit zij het lied der priesterkoren: 
zijn liefde duurt in eeuwigheid. 
Gij, die de Heer vreest, laat het horen: 
zijn liefde duurt in eeuwigheid. 

10. De Heer is God, zijn gunst verheugde 
ons oog en hart met vrolijk licht. 
Nu worde ’t offer onzer vreugde 
op zijn altaren aangericht. 
Gij zijt mijn God, U zal ik prijzen, 
o God, U roemen wijd en zijd. 
Laat aller lof ten hemel rijzen: 
Gods liefde duurt in eeuwigheid. 

Aansteken Paaskaars 

Bemoediging en groet 
V: Onze hulp is in de naam van de Heer                                       
G: die hemel en aarde gemaakt heeft.                                                                                  
V: die trouw houdt tot in eeuwigheid                                                                                   
G: en niet loslaat wat zijn hand begon.                                                                        
V: Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus               
door de heilige Geest                                                                                                                
G: Amen 

Gebed 

Zingen Lied 1009  
1. O lieve Heer, geef vrede 
aan allen hier beneden 
die uitzien naar uw feest, 
opdat de mensen weten: 
uw heilige profeten 
zijn niet verblind geweest. 

2. Doe onze ogen stralen, 
doe ons het hart ophalen 
aan blijdschap na verdriet; 
o God voor wie verschijnen 
Christus en al de zijnen, 
versmaad hun smeken niet! 

3. Verlos ons van de boze, 
laat niet de goddelozen 
op aarde koning zijn! 
Laat ons uw land betreden, 
dat zal een land van vrede 
van melk en honing zijn! 

Lezen  Ezra 3:10-4:5 
door Joke van Os 
Terwijl de bouwers de fundamenten van het heiligdom van de HEER legden, stelden de 
priesters, gekleed in ambtsgewaad, zich op met trompetten, en de Levieten, de 
nakomelingen van Asaf, stelden zich op met cimbalen, om de HEER te prijzen volgens de 



aanwijzingen van David, de koning van Israël. Zij dankten en prezen de HEER, en ze 
zongen in beurtzang: ‘Hij is goed, eeuwig duurt zijn trouw aan Israël.’ Heel het volk begon 
daarop luid te juichen en de HEER te prijzen omdat de fundamenten van de tempel van 
de HEER werden gelegd. Veel priesters, Levieten en familiehoofden, de ouderen die de 
eerste tempel nog hadden gezien, huilden luid toen voor hun ogen de fundamenten van 
de tempel werden gelegd, maar vele anderen juichten en jubelden. Juichen en huilen 
waren niet meer te onderscheiden, het gejubel was zo sterk dat het tot op grote afstand te 
horen was. 
De tegenstanders van Juda en Benjamin hoorden dat de teruggekeerde ballingen een 
heiligdom voor de HEER, de God van Israël, aan het bouwen waren. Zij gingen naar 
Zerubbabel en de familiehoofden, en zeiden: ‘Wij willen meehelpen met de bouw, want 
ook wij vereren uw God, wij offeren al aan hem sinds de dag dat Esarhaddon, de koning 
van Assyrië, ons hierheen heeft gebracht.’ Zerubbabel en Jesua en de andere 
familiehoofden van Israël antwoordden hun: ‘Wij mogen niet samen met u een tempel 
bouwen voor onze God. Wij alleen zullen die bouwen voor de HEER, de God van Israël, 
want alleen aan ons heeft Cyrus, de koning van Perzië, deze opdracht verstrekt.’ 
Vanaf de tijd dat Cyrus, de koning van Perzië, regeerde, tot onder de regering van koning 
Darius, probeerde de bevolking van het land het moreel van de Judeeërs te ondermijnen 
en hen bang te maken, om hen af te houden van de bouw. Ze kochten zelfs raadgevers 
om opdat die de plannen van de Judeeërs zouden verijdelen. 

Zingen Lied 823: 1 en 5  
1. Gij hebt, o Vader van het leven, 
de aarde aan de mens gegeven, 
het land, de zee is zijn domein. 
Gij hebt hem aan het woord doen komen 
om tussen werkelijkheid en dromen 
getuige van uw Geest te zijn. 

5. O God, wij bouwen als ontheemden, 
wij wonen en wij blijven vreemden, 
bestemd voor hoger burgerrecht. 
Wil ons, o koning der getijden, 
een woning in de stad bereiden 
waar Gij het fundament van legt. 

Overdenking 

Muziek Lied 1000 

Gebeden met respons: 
V: Prijs de Heer want Hij is goed 
G: Zijn liefde blijft altijd bestaan 

Zingen lied 910: 1 en 3  
1. Soms groet een licht van vreugde 
de christen als hij zingt: 
de Heer is ’t die met vleugels 
van liefde hem omringt. 
Loopt alles ons ook tegen, 
Hij zal ons ’t goede doen, 
Hij geeft na donkere regen 
een mild en klaar seizoen. 

3. Hij die met heerlijkheden 
de leliën bekleedt, 
zal ook zijn kinderen kleden, 
Hij kent ons lief en leed. 
Geen schepsel wordt vergeten, 
Hij houdt het al in stand, 
die vogels geeft te eten, 
Hij voedt ons uit zijn hand. 

Zegen 

Zingen Lied 910: 4 
4. Al zal geen wijnstok dragen, geen vijgenboom zijn vrucht, 
al ligt het veld te klagen onder een lege lucht, 
God doet zijn hand toch open, zijn lof krijgt stem in mij. 
Daar ik op Hem mag hopen, ben ik alleen maar blij. 


