
      

Orde van dienst van de Protestantse 
Gemeente “De Wijngaard” in de kerk in 
Haarlo 
Zondag 26 juni 2022  
Liturgische kleur: groen 
 
 

 
Orgelspel 
 
Woord van welkom 
 
Voorbereiding 
 
Aanvangslied: Lied 89 : 1 en 6 
 
1. Ik zal zo lang ik leef bezingen in mijn lied 
 des Heren milde gunst, het werk aan ons geschied. 
 Mijn mond verkondigt, Heer, aan komende geslachten 
 hoe Gij uw trouw betoont aan hen die U verwachten. 
 Uw goedertierenheid rijst op en gaat zich welven, 
 een altijd veilig huis, vast als de hemel zelve. 
 
6. Wij loven, Heer, de macht van uw verheven hand, 
 uw uitgestrekte arm houdt al uw werk in stand. 
 Gij hebt uw troon gegrond op recht en waarheid beide 
 als pijlers van uw heil, onwrikbaar door de tijden, 
 en als herauten gaan U voor op al uw schreden 
 uw goedheid en uw trouw, o Vorst van onze vrede. 
 
Bemoediging: 
 
V. : Onze hulp is de Naam van de Ene, 
A. : Die hemel en aarde gemaakt heeft 
V. : Die nu en altijd bij ons blijft 
A. : En niet loslaat wat Zijn hand eenmaal met ons begon. 
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Drempelgebed: 
 
V. : Die ons de adem geeft, 
       het leven toedacht – 
A. : Dat wij U kennen 
       als bron en bedding! 
 
V. : Die ons voor ogen houdt 
       als uw beminden – 
A. : Dat wij elkaar zien 
       zoals Gij ons ziet! 
 
V. : Die vurig wegen wijst 
      aan wie U zoeken – 
 A.: Maak ons aanstekelijk, 
      uw licht voor mensen! 
 
V. : Die nooit te ver zijt 
      om ons te horen, 
A. : Wees als een licht 
       hier in ons midden! 
 
Zingen: Lied 146c : 1 
 
1. Alles wat adem heeft love de Here, 
 zinge de lof van Isrels God! 
 Zolang ik hier in het licht mag verkeren, 
 roem ik zijn liefde en prijs mijn lot. 
 Die lijf en ziel geschapen heeft 
 worde geloofd door al wat leeft. 
 Halleluja! Halleluja! 
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Gebed om ontferming voor de nood in de wereld, eindigend met 
de woorden: 
 
Schepper van al wat adem heeft, ontferm U over ons, 
Zoon van Gods liefde, Jezus Christus, ontferm U over ons, 
Heilige Geest, Die ons beademt met nieuw leven, ontferm U 
over ons. 
  
Glorialied: Psalm 68 : 7 
 
7. God zij geprezen met ontzag. 
 Hij draagt ons leven dag aan dag, 
 Zijn naam is onze vrede. 
 Hij is het die ons heeft gered, 
 die ons in ruimte heeft gezet 
 en leidt met vaste schreden. 
 Hij die het licht roept in de nacht, 
 Hij heeft ons heil teweeggebracht, 
 dat wordt ons niet ontnomen. 
 Hij droeg ons door de diepte heen, 
 de Here Here doet alleen 
 ons aan de dood ontkomen. 
 
Dienst van de schrift 
 
Groet: 
V. : De Eeuwige zal bij u zijn. 
A. : De Eeuwige zal u bewaren. 
 
Als gebed bij de opening van de Schrift zingen wij : Lied 333 (3x) 
 
 Kom, Geest van God, 
 maak onze harten open, 
 dat Christus bij ons woning vindt! 
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Eerste Schriftlezing:  Psalm 103 : 1 – 12 en 20 – 22.  
Uit : “Bitter en zoet” , Marcus van Loopik, Joods theoloog 
 
Zingen: Lied 149 : 1 en 2 
 
1. Halleluja ! laat opgetogen 
 een nieuw gezang de Heer verhogen. 
 Laat allen die Gods naam belijden 
 zich eensgezind verblijden. 
 Volk van God, loof Hem die u schiep; 
 Israël, dank Hem die u riep. 
 Trek, Sion, in een blijde stoet 
 uw Koning tegemoet. 
 
2. Laat het een hoge feestdag wezen. 
 De naam des Heren wordt geprezen 
 met het aloude lied der vaadren. 
 De heilge reien naadren. 
 En zo danst in het morgenlicht 
 heel Gods volk voor zijn aangezicht 
 en slaat de harp en roert de trom 
 in 's Heren heiligdom. 
 
 
Tweede Schriftlezing: Kolossenzen 3 : 16 en 17 
 
 
Zingen: Lied 218 : 2,3,4 en 5 
 
2. Dank U voor deze mooie aarde, 
 dank U voor sterren, maan en zon. 
 Dank U dat U ons wilt bewaren, 
 kracht en levensbron. 
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3. Dank U dat alle vogels zingen, 
 dank U voor elke boom in bloei. 
 Dank U voor zoveel goede dingen, 
 dank U dat ik groei. 
 
4. Dank U voor steun in moeilijkheden, 
 altijd ziet U naar mensen om. 
 Dank U voor vrienden en voor vreemden, 
 die ik tegenkom. 
 
5. Dank U voor alle mooie klanken, 
 al wat ik zien en horen kan. 
 Dank U - o God, ik wil U danken 
 dat ik danken kan. 
 
  
Verkondiging 
 
 
Orgelspel 
 
 
Zingen: Lied 839 
 
1. Ik danste die morgen toen de schepping begon, 
 ik danste de dans van de sterren, maan en zon, 
 de golvende velden en de deinende zee 
 en alles wat ademt dat danste mee. 
 Dans, dans, en doe maar mee met mij. 
 Ik ben de heer van de dans, zegt Hij. 
 Ik ga je voor, Ik haal ook jou erbij 
 want Ik ben de heer van de dans, zegt Hij. 
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2. De dans werd vergeten en het ritme verstoord; 
 het lied van de schepping werd zelden nog gehoord. 
 Ik kwam hier op aarde om een gloednieuw begin, 
 in Betlehem zette de dans weer in. 
 Dans, dans, en doe maar mee met mij. 
 Ik ben de heer van de dans, zegt Hij. 
 Ik ga je voor, Ik haal ook jou erbij 
 want Ik ben de heer van de dans, zegt Hij. 
 
3. Ik danste voor blinden die mij riepen om licht. 
 Ik gaf aan verschopten een stem, een nieuw gezicht. 
 Ik danste voor kinderen, de koning te rijk. 
 Ik danste het lied van gerechtigheid. 
 Dans, dans, en doe maar mee met mij. 
 Ik ben de heer van de dans, zegt Hij. 
 Ik ga je voor, Ik haal ook jou erbij 
 want Ik ben de heer van de dans, zegt Hij. 
 
4. De dans leek te breken, maar Ik deelde het brood. 
 Ik danste uit liefde veel sterker dan de dood. 
 Die liefde leeft in je nu Ik dans met jou, 
 de dans van de schepping, de dans van trouw. 
 Dans, dans, en doe maar mee met mij. 
 Ik ben de heer van de dans, zegt Hij. 
 Ik ga je voor, Ik haal ook jou erbij 
 want Ik ben de heer van de dans, zegt Hij. 
 
 
Dienst van gebeden en gaven 
 
“Een dankzegging: In het licht” uit “Een verschil van dag en 
nacht”, Niek Schuman. 
Deze dankzegging wordt afgewisseld met het zingen van 
Lied 117d. 
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Laudate omnes gentes, laudate Dominum. 
Laudate omnes gentes, laudate Dominum. 
     
 
Voorbeden – stil gebed – “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. 
 
Inzameling van de gaven onder orgelspel 
 
Zingen: Lied 704 
 
1. Dank, dank nu allen God 
 met hart en mond en handen, 
 die grote dingen doet 
 hier en in alle landen, 
 die ons van kindsbeen aan, 
 ja, van de moederschoot, 
 zijn vaderlijke hand 
 en trouwe liefde bood. 
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2. Die eeuwig rijke God 
 moge ons reeds in dit leven 
 een vrij en vrolijk hart 
 en milde vrede geven. 
 Die uit genade ons 
 behoudt te allen tijd, 
 is hier en overal 
 een helper die bevrijdt. 
 
3. Lof, eer en prijs zij God 
 die troont in 't licht daarboven. 
 Hem, Vader, Zoon en Geest 
 moet heel de schepping loven. 
 Van Hem, de ene Heer, 
 gaf het verleden blijk, 
 het heden zingt zijn eer, 
 de toekomst is zijn rijk. 
 
. .  
Uitzending en zegen 
 
Uitzending 
 
Zegen – eindigend met een door ons allen gezongen AMEN 
 
Orgelspel 
 
 
Voorganger: Ds. J. Hazeleger 


