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ORDE VAN DIENST ZONDAG 24 MEI 2020 
EXAUDI (HOOR!) 

 
 
 
Welkom 
 
 
Luisteren: Lied 213: 1,4,5 – Morgenglans der eeuwigheid  
 
1 Morgenglans der eeuwigheid, 

licht aan 't eeuwig Licht onttogen, 
stel ons deze ochtendtijd 
uwe heerlijkheid voor ogen, 
en verdrijf door uwe macht 
onze nacht! 

 
4 Breekt de jongste morgen aan, 

geef, o Opgang uit den hoge, 
dat wij, met U opgestaan, 
alle leed vergeten mogen, 
doe ons opgaan tot uw feest 
onbevreesd. 

 
5 Overstroom ons met uw licht, 

klare Zon van trouw en goedheid. 
Treed niet met ons in 't gericht, 
maar verblijd ons met de zoetheid 
van des hemels zaligheid 
voor altijd. 

 
 
Bemoediging en drempelgebed 
 
 
Woord van ontferming 
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Luisteren: Lied 27: 4,7 – Zoals Gij eenmaal  
 
4 Zoals Gij eenmaal mijn geroep verhoorde, 

zo spreek weer tot uw knecht en geef hem licht. 
Mijn hart zegt stil de liefelijke woorden 
die Gij eens zeide: `Zoek mijn aangezicht'. 
Uw aangezicht, ik wil het zoeken, HEER! 
Verberg het niet, beproef mij niet te zeer! 
Ik hoop geen heil dan Gij voor mij bewaart, 
ik smacht naar 't uur dat Gij U openbaart! 

 
7 O als ik niet met opgeheven hoofde 

zijn heil van dag tot dag verwachten mocht! 
O als ik van zijn goedheid niet geloofde, 
dat Hij te vinden is voor die Hem zocht! 
Wees dapper, hart, houd altijd goede moed! 
Hij is getrouw, de bron van alle goed! 
Wacht op den HEER, die u in zwakheid schraagt, 
wacht op den HEER en houd u onversaagd. 

 
Lezen: Exodus 23: 1-17 
 
‘Regels en voorschriften’ 
 
Luisteren: Lied 316 – Het woord dat U ten leven riep  
 
1 Het woord dat u ten leven riep 

is niet te hoog, is niet te diep 
voor mensen die 't zo traag beamen. 
Het is een teken in uw hand, 
een licht dat in uw ogen brandt. 
Het roept u dag aan dag bij name. 

 
2 Het is niet aan de overzij. 

Wat zegt gij dan: wie zal voor mij 
de wijde oceaan bevaren, 
wie brengt van de_overkant der zee 
de schat der diepe wijsheid mee, 
die 's levens raadsel kan verklaren? 
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3 Het is ook in de hemel niet, 

hoe vaak gij ook naar boven ziet 
en droomt van bovenaardse streken. 
Wat gij ook in de sterren leest, 
alleen de Geest beroert de geest, 
alleen het woord kan 't hart toespreken. 

 
4 Het woord van liefde, vrede_en recht 

is in uw eigen mond gelegd, 
is in uw eigen hart geschreven. 
Rondom u klinkt de stem van God: 
vrijspraak, vertroosting en gebod, 
vlak vóór u ligt de weg ten leven. 
 

 
Lezen: Johannes 17: 1-13 
 
‘Hoor!’ 
 
Luisteren: Lied 664 – Naam van Jezus, nu verheven  
 
1 Naam van Jezus, nu verheven 

boven alle namen uit, 
om een leidsman ons te geven, 
die in alle waarheid leidt, 
wees verborgen in ons midden, 
leer ons bidden, 
geef uw zegen wijd en zijd. 

 
2 Wanneer zult Gij weer verschijnen? 

Komt het vragen nog te vroeg? 
Kent de herder nog de zijnen 
sinds Hij eens de wolven sloeg? 
Leid ons in de ware vrijheid, 
uw nabijheid, 
wolk en vuur zijn niet genoeg. 
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3 Overal wordt U gebeden 
om het Rijk dat komen gaat. 
Laat het zichtbaar zijn beneden, 
geef een nieuwe dageraad. 
Woord van God, maak deze aarde 
tot een gaarde 
waar de boom des levens staat. 

 
 
 
Bericht van overlijden 
 
 
Dank- en voorbeden 
 Stilte 
 Luisteren: Lied 369b – Onze Vader…  
 

Onze Vader in de hemel 
uw naam worde geheiligd 
uw koninkrijk kome,  
uw wil geschiede zoals in de hemel ook op aarde. 
Geef ons heden ons dagelijks brood 
en vergeef ons onze schulden 
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven 
en leid ons niet in verzoeking 
maar verlos ons van de boze. 
Want van U is het koninkrijk 
en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid.  
Amen 

 
 
Mededelingen 
 
 
Zegen 
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Luisteren: Lied 158b – Een schoot van ontferming  
 
Een schoot van ontferming is onze God 
Hij heeft ons gezocht en gezien 
zoals de opgaande zon aan de hemel. 
Hij is ons verschenen toen wij in duisternis waren 
in schaduw van dood. 
Hij zal onze voeten richten op de weg van de vrede 
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