
 
        ORDE VAN DIENST 
        8e zondag van de herfst 
        7 november 2021 

Thema: Dagelijks brood 

Welkom en mededelingen 

Zingen  Psalm 65: 1 en 5 
1. De stilte zingt U toe, o Here, 
in uw verheven oord. 
Wij zullen ons naar Sion keren 
waar Gij ons bidden hoort. 
Daar zal men, Heer, tot U zich wenden, 
tot U komt al wat leeft, 
tot U, o redder uit ellende, 
die alle schuld vergeeft. 

5. Gij komt het dorre land doorschrijden 
met water uit uw beek 
en tot een rijke oogst bereiden, 
uw voetstap maakt het week. 
Gij druipt uw zegen in de voren, 
Gij roept het kiemend graan; 
zo wordt het brood voor ons geboren 
waar Gij zijt voorgegaan. 

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 

Aansteken kaars van verbondenheid 

Openingsgebed 

Muziek  Maak ons hart onrustig - Opwekking 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.  

Want het is Uw koninkrijk  
tot in eeuwigheid.  

Gesprek met de kinderen 
Zingen  We gaan voor even uit elkaar 
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 gaan naar Kinderkerk 

Lezen   Jesaja 61: 1-3 (NBV21) 
door Peter Lotterman 
De geest van God, de HEER, rust op mij, 
want de HEER heeft mij gezalfd. 
Om aan armen het goede nieuws te brengen 
heeft Hij mij gezonden, 
om aan verslagen harten hoop te bieden, 
om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken 
en aan geketenden hun bevrijding, 
om een genadejaar van de HEER uit te roepen 
en een dag van wraak voor onze God, 
om allen die treuren te troosten, 
om aan Sions treurenden te schenken: 
een kroon op hun hoofd in plaats van stof, 
vreugdeolie in plaats van rouw, 
feestkledij in plaats van verslagenheid. 
Men noemt hen Terebinten van gerechtigheid, 
geplant door de HEER als teken van zijn luister. 

Toelichting 

Zingen  Woord dat ons oproept om te leven 
   tekst: Geert Tromp - melodie: Lied 601 
1. Woord dat ons oproept om te leven  
Woord van de Heer dat leven geeft.  
Licht dat aan ieder is gegeven  
die in het spoor van Jezus leeft.  
Dat woord wil licht zijn op de wegen  
die mensen gaan hun leven lang.  
Dat woord komt telkens ons weer tegen,  
houdt ons geloven aan de gang. 

3. Woord dat ons oproept echt te leven,  
woord van de Heer, dat leven is.  
Veelkleurig licht, wil ons omgeven,  
dan krijgt ons leven beter zicht.  
Veelstemmig woord, wij willen horen 
wat U ons nu te zeggen heeft. 
Laat ons opnieuw worden geboren, 
opdat een ieder van ons leeft.  

Overdenking 
door Alfred Slomp 



Muzikaal intermezzo 
met beelden van Hendriella vd Kamp 

In memoriam Gé Norder-Veenstra 
Zingen  Lied 513: 4 
4. God staat aan het begin 
en Hij komt aan het einde. 
Zijn woord is van het zijnde 
oorsprong en doel en zin.  
   
Gebeden 

Aankondiging collecte 

Kinderen komen terug uit de Kinderkerk en de oppas 

Zingen  Lied 1005: 1, 2 en 5 (refrein zingen we 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. 

2. Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen 
zoekend naar hoop, troost in uw woord. 
Spreek door ons heen tot de verdrukten, 
zo wordt uw stem gehoord. 
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. 
Refrein 

Wegzending en zegen 
Zingen ‘amen’


