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Orde van de dienst 
zondag 10 november 2019 

eerste zondag van voleinding 
PG de Wijngaard  

Gelselaar 
 
 

 
 

Orgelspel 
 
 

Woord van welkom  
 

 
Zingen: Gezang 283 – In de veelheid van geluiden 

1. 
In de veelheid van geluiden 
in het stormen van de tijd, 
zoeken wij het zachte suizen 
van het woord, dat ons verblijdt. 
 
2. 
En van overal gekomen, 
drinkend uit de ene bron, 
bidden wij om nieuwe dromen, 
richten wij ons naar de zon. 
 
3. 
Want wij mensen op de aarde 
raken van het duister moe. 
Als uw hart ons niet bewaarde 
sliepen wij ten dode toe. 
 
4. 
Laat uw dauw van vrede dalen 
in de voren van de tijd. 
Vat ons samen in de stralen 
van uw goedertierenheid. 
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5. 
Die ons naam voor naam wilt noemen, 
als uw liefde ons besteedt, 
zingend zullen wij U roemen 
en dit huis juicht met ons mee! 
 

Bemoediging en groet  
voorg.: Onze hulp is in de Naam van de Heer  
allen:  Die hemel en aarde gemaakt heeft  
voorg.: Die trouw blijft tot in eeuwigheid  
allen:  en nooit loslaat het werk van zijn handen 
voorg.:  Genade, barmhartigheid en vrede 
 zij u van God, die ons geschapen heeft, 
 en van Jezus Christus, die ons bevrijdt. 
allen: Amen 
 
 

Zingen: Psalm 98 vers 1 en 2 
1. 
Zing een nieuw lied voor God den HEERE, 
want Hij bracht wonderen tot stand. 
Wij zien Hem heerlijk triomferen 
met opgeheven rechterhand. 
Zing voor den HEER, Hij openbaarde 
bevrijdend heil en bindend recht 
voor alle volkeren op aarde. 
Hij doet zoals Hij heeft gezegd. 
 
2.  
Ja Hij is ons getrouw gebleven, 
Hij heeft in goedertierenheid, 
naar de belofte eens gegeven, 
het huis van Israël bevrijd. 
Zijn volk is veilig in zijn handen. 
Hij heeft zijn heerlijkheid ontvouwd. 
Zo werd tot in de verste landen 
het heil van onze God aanschouwd. 
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Gebed om ontferming 

    na ‘zo bidden wij en zingen: - 299e – 
    I = vrouwen – II = allen 

 
 

Glorialied: Gezang 713 vers 1 en 2 – Wij moeten Gode zingen  
1.  
Wij moeten Gode zingen 
halleluja, 
om alle goede dingen 
halleluja, 
al zijn wij vreemdelingen 
in schande en in scha, 
Gij zendt uw zegeningen 
halleluja. 
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2. 
Hij schenkt de levensadem, 
Hij geeft de levensgeest, 
in schande en in schade 
is Hij nabij geweest, 
aan al wie Hem aanbaden, 
aan ieder die Hem vreest, 
komt Hij, de Heer, te stade, 
de minsten allermeest. 
 

Gebed voor de opening van het Woord  
 

Lezing: Jesaja 1 vers 18 - 26 
 

Zingen: Lied 447 – Het zal zijn in het laatste der tijden 
1. 
Het zal zijn in het laatste der tijden 
dat de berg van de tempel verheerlijkt zal staan, 
dat de wegen er heen zullen leiden 
en de volken der aarde op weg zullen gaan 
om de rechten des Heren te leren, 
zich tot God en elkaar te bekeren. 
 
2. 
Als Jeruzalems tinnen gaan blinken 
en beschamen der bergen en heuvelen trots, 
zal van Sion uit blijde weerklinken 
het bevrijdende woord van het koninkrijk Gods. 
Tot bescherming van allen die leven 
staat de wet van Gods heil er geschreven. 
 
3. 
En een smidse van 't huis onzes Heren 
maakt het zwaard tot een ploegschaar, de speer tot een zicht. 

Niemand zal meer een wapen hanteren; 
maar zij groeten elkaar in het heldere licht 
van de waarheid die eindelijk zal dagen 
over mensen van zijn welbehagen. 
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Lezing: Lucas 19 vers 41 - 48 

 
 

Zingen: Gezang 1008 – (LvdK 280) 
1.  
Rechter in het licht verheven, 
Koning in uw majesteit, 
louter ons geringe leven, 
scheld ons onze schulden kwijt, 
laat uw vleug'len 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 eind'lijk komen, 
die uw hart voor ons bewaart. 
 
 

Verkondiging 
 
 

Orgelspel  
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Zingen: Lied 813 – Lied van de maand – Vreemden zijn wij 

2. 
Niet voortijdig / hier geworteld, 
voort en verder, / niet gehecht aan 
wat zich voordoet. 
 

 
3. 
Spoor van mensen / door de eeuwen, 
die gegaan zijn / totdat alles  
eens volbracht is. 
 
4. 
Wij die leven / wij verwachten 
met wie gingen / dat de hemel 
ooit zal aarden 
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refrein 
Ongeziene ooit beloofde 
verte verten zoeken wij 
op hoop van zegen. 
 
5. 
Waar de vrede / glanst als daglicht 
en God zelf woont ./ bij de mensen 
onze zon is. 
 
6. 
Dageraad die / ons dan toekomt, 
Godgegeven / eindelijk zijn  
wij dan thuis 
 
refrein 

Ongeziene ooit beloofde 
verte verten zoeken wij 
op hoop van zegen. 
 

Geloofsbelijdenis 
 

Zingen: Gezang 345 vers 1 – Gij uw woord gegeven  
Gij hebt uw woord gegeven 
nog voor ik U iets vroeg, 
dat is voor heel mijn leven, 
ja voor de dood genoeg. 
Uw woord is daad, o Vader,  
werd brood in de woestijn, 
werd mens en is mij nader 
dan wie mijn naasten zijn. 
 

Gebeden,  
Dankgebed 

 Voorbede, 
 Stilgebed 
 ‘Onze Vader’ 
 

Inzameling van de gaven en orgelspel 
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Zingen: Gezang 753 – Er is een land van louter licht  
1. 
Er is een land van louter licht 
waar heil'gen 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. 
 
3. 
Men ziet het veld aan de overkant 
in groene luister staan, 
als Israël 't beloofde land 
zag over de Jordaan. 
4. 
Maar ach de stervelingen staan 
hier huiverend terzij, 
en durven niet op weg te gaan, 
het duister niet voorbij. 
 
5. 
Hing niet het wolkendek zo zwart 
van twijfel om ons heen, 
wij zouden 't land zien van ons hart, 
dat 't hemels licht bescheen. 
 
6. 
God, laat ons staan als Mozes hier 
hoog in uw zonneschijn, 
en geen Jordaan, geen doodsrivier 
zal scheiding voor ons zijn. 
 

Zending en Zegen 
 

Orgelspel 


