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Orde van dienst 

 
Orgelspel 
 
Woord van welkom  
 
Kaarsen aansteken  
 

Zingen lied: 326: 1, 2, 3 en 4  (staande) ‘Van ver, van oudsher 

aangereikt…   
1. Van ver, van oudsher aangereikt, 
 een Woord dat toch niet van ons wijkt, 
 nabij en nieuw ons aangedaan, 
 weer vlees geworden, opgestaan!2.  
 
2. Dit Woord komt tot ons op de wind. 
 Het zoekt een huis, een wijs. Het vindt 
 gehoor bij mensen, onderdak. 
 Dit Woord, dat God van oudsher sprak. 
 
3. Dit Woord blijft leven in een lied. 
 Waar mensen zingen sterft het niet, 
 als adem die de harten voedt, 
 als lente die ons bloeien doet! 
 
4. Dit lied dat onze nacht verstoort 
 wordt keer op keer als nieuw gehoord. 
 Het breekt zich baan in morgenlicht, 
 een nieuwe dag, een vergezicht! 
 

Bemoediging, drempelgebed en groet 
voorg.: Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige 

allen: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
voorg.: Die trouw blijft tot in eeuwigheid 

allen: EN NOOIT LOSLAAT HET WERK VAN ZIJN 

 HANDEN. 
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voorg.: Eeuwige God, 
 we schieten tekort 
 in het behoeden en in cultuur brengen 
 van de aarde, die ons gegeven is. 

allen: KEER ONS OM NAAR U TOE! 
voorg.:  We falen in het vragen naar elkaars welzijn 
 en te vaak gaan we op in ons eigen wereldje. 

allen:  KEER ONS OM NAAR U TOE! 
voorg.:  Het wil maar niet lukken 
 om ons lichaam, onze ziel 
 en ons leven als persoon 
 af te stemmen op uw helende liefde. 

allen: KEER ONS OM NAAR U TOE 

 EN LAAT ONS DELEN IN UW LIEFDE 

 DIE EEUWIG IS!  
voorg.: Genade, barmhartigheid en vrede 
 zij u van God, die ons geschapen heeft, 
 en van Jezus Christus, die ons bevrijdt. 

allen: AMEN 

 

Zingen Psalm 130: 1 en 3  ‘Uit diepten van ellende…’ 
1. Uit diepten van ellende 
 roep ik tot U, o HEER. 
 Gij kunt verlossing zenden, 
 ik werp voor U mij neer. 
 O laat uw oor zich neigen 
 tot mij, tot mijn gebed. 
 Laat mij gehoor verkrijgen, 
 red mij, o Heere, red ! 
 
3. Zoudt Gij indachtig wezen 
 al wat een mens misdeed, 
 wie zou nog kunnen leven 
 in al zijn angst en leed ? 
 Maar Gij wilt ons vergeven, 
 Gij scheldt de schulden kwijt, 
 opdat wij zouden vrezen 
 uw goedertierenheid. 
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Gebed voor de nood van de wereld 

      na de woorden: ‘Daarom bidden wij en zingen’ LB 367d 

 

Zingen Glorialied: ’Lied 713: 1, 3 en 5 ‘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. 
 
3. Al leeft uw volk verschoven 
 kyrieleison, 
i n 't land van vuur en oven, 
 in 't land van Babylon, 
 al is de hemel boven 
 voor mensen doof en stom, 
 nog moeten wij U loven 
 met stem en fluit en trom. 
 
5. Wij moeten Gode zingen 
 halleluja, 
 de Heer van alle dingen 
 die leeft in gloria, 
 met alle stervelingen, 
 niets komt zijn eer te na, 
 wij moeten Gode zingen 
 halleluja, 

 
Gebed voor de opening van de Schriften  
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Lezing:  Jeremia 14 : 7 – 10; 19 – 22     
 

Zingen Lied 177: “Daar komt de man uit Anatoth… 

 
2. Het volk is doof, het volk is blind 
 het slaat de woorden in de wind: 
  hoor het woord des Heren: 
  wij moeten ons bekeren. 
 Voor vreemde goden knielt het neer; 
 vergeten is de Heer. 
 
3. Waarom, o volk van Israël, 
 waarom is God niet meer in tel? 
  Hoor het woord des Heren: 
  wij moeten ons bekeren. 
 Hij die ons riep in de woestijn, 
 wil onze Vader zijn! 
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4. De kruik breekt stuk, de kruik breekt stuk, 
 de scherven brengen geen geluk: 
  hoor het woord des Heren: 
  wij moeten ons bekeren. 
 Jeruzalem zal ondergaan. 
 Er is geen redden aan. 
 
5. Daar komt de man uit Anatoth, 
 hij deelt de woorden uit van God: 
  hoor het woord des Heren: 
  wij moeten ons bekeren. 
 Maar niemand luistert naar zijn stem, 
 in heel Jeruzalem. 

 
Lezing:  Lucas 18 : 9 – 14    

 

Zingen Lied 850: ‘Geen taal bij machte U te meten…’ 
1. Geen taal bij machte U te meten, 
 geen woord toereikend om het licht 
 te schatten van uw eeuwig wezen. 
 Wie zijn wij voor uw aangezicht? 
 
2. Wie was erbij toen Gij de zeeën, 
 de chaos tot bedaren riep? 
 Waar waren wij toen Gij het leven, 
 het nijlpaard en de pijlstaart schiep? 
 
3. Wie zijn wij dat wij zouden weten 
 de oorsprong van wat leven is, 
 de tijd door U ons toegemeten, 
 de toekomst, uw geheimenis? 
 
4. Hoe zouden wij U kunnen peilen? 
 Ons meetsnoer is zo klein en broos. 
 Verborgen blijven uw geheimen, 
 uw schepping maakt ons sprakeloos. 
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5. Geen mens bij machte uit te leggen 
 wat in uw plan besloten ligt. 
 Wij hebben het van horen zeggen 
 en dorsten naar uw onderricht.  
 

Verkondiging 

Orgelspel  

Zingen lied 377: ‘Zoals ik ben, kom ik nabij…’ 
1. Zoals ik ben, kom ik nabij, 
 met niets in handen dan dat Gij 
 mij riep en zelf U gaf voor mij – 
 o Lam van God, ik kom. 
 
2. Zoals ik ben, met al mijn strijd, 
 mijn angsten en onzekerheid, 
 mijn maskers en mijn ijdelheid - 
 o Lam van God, ik kom. 
 
3. Zoals ik ben, verdoofd, verblind, 
 tast ik naar U, die mij bemint, 
 bij wie mijn ziel genezing vindt - 
 o Lam van God, ik kom. 
 
4. Zoals ik ben, ontvangt Gij mij, 
 reinigt, vergeeft, omarmt Gij mij, 
 vervult, verlicht, verwarmt Gij mij - 
 o Lam van God, ik kom. 
 
5. Zoals ik ben, in U te zijn 
 en Gij in mij, in brood en wijn: 
 uw ziel, uw levenskracht wordt mijn - 
 o Lam van God, ik kom. 
 
6. Zoals ik ben - ja, dat ik dan 
 de lengte, breedte, hoogte van 
 uw diepe liefde vatten kan: 
 o Lam van God, ik kom. 
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7. Zoals ik ben: dat ik uw Naam 
 nu al, met alle heiligen saam, 
 en eens ook voor uw troon beaam - 
 o Lam van God, ik kom. 
 

Gebeden:  
Dankgebed,  
Voorbede, 
na ‘Hoor ons biddend zingen’: 

 
  Stil gebed 
 ‘Onze Vader’ 
  
Inzameling van de gaven en Orgelspel 

 

Zingen Slotlied:  (staande) ‘U bent begin en einde’ 
   tekst: Edwin van Kol; melodie: LB 438 
 

1. U bent begin en einde / en weg daartussenin. 
 U bent van al het zijnde / het tintelend begin. 
 U bent, wanneer wij gaan, / de spankracht, wijsheid, vrede, 
 de zin van de gebeden, / de grond waarop wij staan. 
 

2. Wees zo ook de voltooiing / waarheen ons hart zich richt: 
 volledige ontplooiing / in het volmaakte Licht. 
 In stilte brandt het Vuur, / wij keren ons naar binnen; 
 en wat hier gaat beginnen / dat wint het op den duur! 
 

3. Want bron, bestemming, wegen, /die vloeien hier ineen; 
 uw vriendelijke zegen / houdt het geheel bijeen: 
 de kracht waardoor wij gaan, /  de bron van ons verlangen, 
 het doel van onze gangen, / de zin van ons bestaan. 
  

Zending en Zegen, waarna gem.:  Amen, amen, amen. 
 
Orgelspel 


