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     Orde van de dienst 

       zondag 26 september 2021  

  Protestantse Gemeente  

   De Wijngaard 

 

  2e zondag van de herfst 

 

--------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Orgelspel 
 
Woord van welkom 
 
 
Zingen: Lied 273 – vers 1 en 2 Looft God, die zegent al wat 
leeft (staande) 
 
1.  Looft God, die zegent al wat leeft, 
 der heem'len Heer is Hij,  
 die tussen ons zijn woning heeft. 
 Die ver is, is nabij.  
 
2. Looft God, Hij stuurt het schip der kerk, 
 dat naar de morgen vaart. 
 Hij is de hartslag van ons werk, 
 Hij houdt het welbewaard. 
 
Bemoediging en drempelgebed 

  v: Onze hulp mogen wij zoeken en vinden 
  a: in de naam van onze God: ‘Ik zal er zijn’. 
  v: Zijn naam zal uiteindelijk alles goed maken, 
  a: vrede licht en leven voor alle mensen. 
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 v: Heer, U die ons roept 
     tot vrede en geluk 
 a: Wees in ons midden 
 v: zegen ons, uw gemeente 
     in ons horen en geloven 
     in onze lof en onze gave 
 a: Wees in ons midden 
 v: laat ons groeien aan uw wijnstok 
     opdat we tot zegen mogen worden 
     daar waar wij wonen  

a: Wees in ons midden 
 v: opdat U geprezen worde in deze wereld 
     opdat uw Koninkrijk kome 

a: Wees in ons midden 
               Amen 
 
 
Zingen: Psalm 84 - vers 1 en 6 Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer 

 
1. Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer, 
  het huis waar Gij uw naam en eer 
  hebt laten wonen bij de mensen. 
  Hoe brand ik van verlangen om 
  te komen in uw heiligdom. 
  Wat zou mijn hart nog liever wensen 
 dan dat het juichend U ontmoet 
  die leven zijt en leven doet. 
 
 
6. Want God onze Heer die ons mild 
 bestraalt als zon, beschermt als schild, 
 zal in genade ons verhogen. 
 Zijn hand onthoudt het goede niet 
 aan wie oprecht Hem hulde biedt 
 en eerlijk wandelt voor zijn ogen 
 Heer, die het al in handen houdt, 
  welzalig die op U vertrouwt. 
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Voor grote en kleine oren…  
 
Gebed om ontferming           
 
Zingen: Kyrië - en Gloriahymne 299e – U alle eer  
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Gebed voor de opening van het Woord  
 
Lezing uit het Oude Testament:  2 Samuël 23 vers 13 – 17 
 
Zingen: Psalm 33 - vers 1 en 2  Kom nu met zang en roer 
de snaren 
 
1.      Kom nu met zang en roer de snaren, 
         gij volk, dat leeft van 's Heren recht. 
         Hijzelf heeft zijn getrouwe scharen 
         een lofzang in de mond gelegd. 
         Word' als nooit tevoren / door wie Hem behoren 
         't feestlied ingezet ! / Meldt de blijde mare 
         bij de klank der snaren, / steekt de loftrompet. 
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2.      Zingt al wie leeft van Gods genade, 
         want waarheid is al wat Hij zegt. 
         Op trouw gegrondvest zijn zijn daden, 
         op liefde rust zijn heilig recht. 
         Die zich openbaarde / overal op aarde, 
         alles spreekt van Hem. / Heemlen hoog verheven, 
         vol van blinkend leven, / schiep Hij door zijn stem. 
 
Lezing: Handelingen 7 vers 1 – 6 
 
Zingen: Lied 362 – Hij die gesproken heeft een woord dat 
gaat 
 
1.      Hij die gesproken heeft een woord dat gáát, 
        een tocht door de woestijn, een weg ten leven, 
        een spoor van licht dat als een handschrift staat 
        tegen de zwartste hemel aangeschreven: 
        Hij schept ons hier een nieuwe dageraad, 
        Hij roept ons aan: ‘Ik zal jou niet begeven’. 
 
2.      Hij die ons in zijn dienstwerk heeft gewild, 
        die het gewaagd heeft onze hand te vragen; 
        die ons uit angst en doem heeft weggetild 
        en ons tot hier op handen heeft gedragen; 
        Hij die verlangen wekt, verlangen stilt – 
        vrees niet, Hij gaat met ons, een weg van dagen. 
 
3.      Van U is deze wereld, deze tijd. 
        Gij hebt uw stem tot op vandaag doen klinken. 
        Uw naam is hartstocht voor gerechtigheid, 
        uw woord de bron waaruit wij willen drinken. 
        Gij die tot hiertoe onze toekomst zijt – 
        dat wij niet in vertwijfeling verzinken. 
 
 
Lezing: Johannes 7 vers 32 – 52 
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Zingen: Lied 313 - vers 1 en 5 – Een rijke schat van 
wijsheid  
 
1. Een rijke schat van wijsheid 
 schonk God ons in zijn woord. 
 Heb moed, gij die op reis zijt, 
 want daarmee kunt gij voort. 
 Gods woord is ons een licht, 
 en elk die in vertrouwen 
 daarnaar zijn leven richt, 
 die zal erin aanschouwen 
 des Heren aangezicht. 
 
5. O Gij die wilt ontmoeten 
 wie vragen naar uw wil, 
 zie hoe wij aan uw voeten 
 zitten en luist'ren stil. 
 Geef dat tot U, o Heer, 
 't woord van uw welbehagen 
 niet ledig wederkeer', 
 maar dat het vrucht mag dragen, 
 uw grote naam ter eer. 
 
Verkondiging 
 
Orgelspel  
 
Zingen: Lied 344 – Wij geloven één voor één 
 
1. Wij geloven één voor één / en ook samen: 
 de Heer is God en anders geen. / Amen, amen. 
 
2. Wij geloven in de naam / Jezus Christus,  
 gestorven en weer opgestaan. / Halleluja! 
 
3. Wij geloven dat de Geest / ook nog heden  
 de wereld en onszelf geneest. / Vrede, vrede. 
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Gebeden  
Dankgebed 

 Voorbede 
na ‘Hoor ons biddend zingen’   

 
Stilgebed 
 ‘Onze Vader’ 
 

 Onze Vader die in de hemelen zijt, 
 uw naam worde geheiligd; 
 uw Koninkrijk kome; 
 uw wil geschiede, 
 gelijk in de hemel alsook op aarde. 
 Geef ons heden ons dagelijks brood; 
 en vergeef ons onze schulden, 
 gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren; 
 en leid ons niet in verzoeking, 
 maar verlos ons van den boze. 
 Want van U is het Koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid 
 tot in der eeuwigheid 
 Amen. 

 
Zingen:  Lied 315 – Heb dank, o God van alle leven 
(staande) 
 
1. Heb dank, o God van alle leven, 
 die zijt alleen Uzelf bekend, 
 dat Gij uw woord ons hebt gegeven, 
 uw licht en liefd' ons toegewend. 
 Nu rijst uit elke nacht uw morgen, 
 nu wijkt uw troost niet meer van de aard, 
 en wat voor wijzen bleef verborgen 
 werd kinderen geopenbaard. 
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2. En of een mens al diep verloren 
 en ver van U verzworven is, 
 Gij noemt zijn naam, hij is herboren, 
 vernieuwd door uw getuigenis. 
 Uw woord, dat spreekt in alle talen, 
 heeft uit het graf ons opgericht, 
 doet ons in vrijheid ademhalen 
 en leven voor uw aangezicht. 
 
3.  Gemeente, aan wier aardse handen 
 dit hemels woord is toevertrouwd, 
 o draag het voort naar alle landen, 
 vermenigvuldigd duizendvoud. 
 Een stem zegt: Roep! Wat zoudt gij roemen 
 op mensengunst of -heerlijkheid? 
 't Verwaait als gras en weidebloemen. 
 Gods woord bestaat in eeuwigheid! 
 
Zending en Zegen, Amen, amen, amen. 
 
Orgelspel 
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