
 
        ORDE VAN DIENST 
        7e zondag van de herfst 
        30 oktober 2022 

     

Thema: Welkom aan tafel? 
Diaconie-zondag 

Welkom en mededelingen 
aansteken kaars van verbondenheid 

Intochtslied  Psalm 119: 1 en 7 
1. Welzalig wie de rechte wegen gaan, 
wie in de regels van Gods wijsheid treden. 
Zalig wie zijn getuigenis verstaan, 
van ganser harte zoeken naar zijn vrede. 
Geen onrecht en geen dwaling lokt hen aan. 
De weg der zondaars wordt door hen gemeden. 

7. Zegen uw knecht die Gij uw wil gebiedt. 
Ontvouw de wet die Gij ons openbaarde. 
Open mijn oog, zodat het helder ziet, 
dat ik de wonderen van uw wet ontware. 
O Heer, verberg mij uw geboden niet: 
ik ben een gast en vreemdeling op aarde. 

Stil gebed    
Onze hulp is in de naam van de Heer 
die hemel en aarde gemaakt heeft, 
die trouw houdt tot in eeuwigheid 
en niet laat varen het werk van zijn handen. 
Groet 

Klein Gloria   

Gebed om ontferming 

Zingen  Lied 997 
   vers 1 t/m 4 door Marlou Lokhorst; vers 5 door allen 
1. – en vele duizenden, ontheemd, gevlucht uit eigen land, 
beducht voor tirannie, geweld, voor dood, voor moord en brand; 
genade Heer, hoor ons gebed, zie deze wereld aan! 

2. Ons mensenhart vol wrevel, drift; de harde hand die slaat, 
een straat in redeloze strijd, de macht lijkt aan het kwaad; 
genade Heer, hoor ons gebed, zie deze wereld aan! 

3. En binnen heerst de bitt’re twist, het woord wordt tot verwijt, 
dit huis bood eens geborgenheid, verhult nu schaamte en nijd; 
genade Heer, hoor ons gebed, zie deze wereld aan! 

4. O God, uw groot begrijpend hart kent onze angst en pijn; 
genees de zieke wereld weer, zodat zij goed zal zijn. 
Genade Heer, hoor ons gebed, zie deze wereld aan! 



Gebed bij de opening van de Schriften 

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.  

Kinderen naar de Kinderkerk 

Lezen   Jesaja 16: 1-5 en Hebreeën 13: 1-3 
door Rien Oostveen 
1Bied de koning van ons land een geschenk aan, 
stuur hem een ram, door de woestijn, 
vanuit Sela naar de Sion. 
2Dan zullen de vrouwen van Moab vluchten 
naar waar men de Arnon oversteekt, 
opgejaagd als vogels, verdreven van hun nest. 
3!Neem een besluit! Grijp in! 
Bescherm ons op het heetst van de dag 
met de schaduw van uw nacht. 
Verberg de vluchteling, 
lever de ontheemde niet uit. 
4Verleen Moabs vluchtelingen onderdak, 
wees onze toevlucht tegen de verwoester." 
Is de verdrukking ten einde gekomen 
en de verwoesting tot staan gebracht, 
is de tiran uit dit land verdreven, 
5dan wordt in Davids huis een troon geplaatst, 
gegrondvest op liefde en trouw. 
Daar zetelt een rechter die recht zoekt, 
die ijvert voor gerechtigheid. 

1Houd de onderlinge liefde in stand 2en houd de gastvrijheid in ere, want zo hebben 
sommigen zonder het te weten engelen ontvangen. 3Bekommer u om de gevangenen 
alsof u samen met hen gevangenzat, en om de mishandelden alsof u zelf mishandeld 
werd. 

Zingen  Lied 146c: 1, 3 en 5 
1. Alles wat adem heeft love de Here, 
zinge de lof van Israëls God! 
Zolang ik hier in het licht mag verkeren, 
roem ik zijn liefde en prijs mijn lot. 
Die lijf en ziel geschapen heeft 
worde geloofd door al wat leeft. 
Halleluja! Halleluja! 



3. Welgelukzalig is ieder te noemen, 
die Jakobs God als helper heeft! 
Wat zou hem schaden, wie zou hem verdoemen, 
die dag aan dag met Christus leeft? 
Wie met de Heer te rade gaat, 
die staat Hij bij met raad en daad. 
Halleluja! Halleluja! 

5. O, gij verdrukten, die onrecht moet lijden, 
Hij die u recht verschaft is hier! 
Hongerige, Hij wil u spijze bereiden, 
dorstige, zie de heilsrivier! 
Zijt gij geboeid, Hij maakt u vrij; 
God schenkt genade velerlei. 
Halleluja! Halleluja!. 

Uitleg en verkondiging 

Muziek  Heer, ontferm U over ons - Sela 
Heer, laat er méér ontferming zijn, 
in een wereld vol van lijden, groot en klein, 
als toonbeeld van barmhartigheid, 
in woord en daad en wereldwijd. 
  
Heer, laat uw kerk als Christus zijn, 
voor de wereld zuiver, geloofwaardig zijn. 
met liefde voor uw Koninkrijk; 
uw kerk te zijn in elke tijd. 

Heer ontferm U over ons. 
In ons midden, in ons bidden. 
Uw ontferming die ons drijft, 
wekt in ons bewogenheid. 
  
Heer, laat ons méér een dienaar zijn, 
voor allen die behoeftig, arm en kwetsbaar zijn. 
met hartstocht voor gerechtigheid, 
met daden van barmhartigheid. 
  
Heer zie ook ons bewogen aan, 
waar wij tastend, zoekend door het leven gaan. 
In moeite en onzekerheid; 
blijf bij ons Heer, nu en altijd. 

Gebeden 

Aankondiging collecte 
Kinderen komen terug uit de Kinderkerk en oppas 

Start Schoenendoosactie 

Slotlied  Lied 1005: 1, 4 en 5 
   vers 1 en 4: coupletten door Marlou / refrein: allen 
   vers 5: allen 



1. Zoekend naar licht hier in het duister,   
zoeken wij U, waarheid en kracht. 
Maak ons uw volk, heilig, vol luister, 
schijn in de donkere nacht. 
Refrein 
Christus, ons licht, 
schijn door ons heen, schijn door het duister. 
Christus, ons licht, 
schijn ook vandaag, hier in uw huis. 

4. Zoekend naar troost zijn velen dakloos, 
zoekend naar warmte zijn velen koud. 
Maak ons een huis van levende stenen, 
schuilplaats door U gebouwd. 
Refrein 

5. Met zoveel gaven aan ons gegeven, 
voor zoveel leed, zoveel gemis. 
Maak ons uw dienaars, leer ons te delen, 
totdat uw rijk hier is. 
Christus, ons licht, 
schijn door ons heen, schijn door het duister. 
Christus, ons licht, 
schijn ook vandaag, hier in uw huis. 

Wegzending en zegen Zingen ‘amen’


