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Orde van dienst voor de 1e zondag van de voleinding
op 6 november 2022

Thema:
‘He saw his world and cried…’

Voorganger: ds. Ad Alblas
Organist: Addy Alberts



Welkom

INKEER

Aansteken van de kaars

Zingen: Lied 122 : 1+3

Hoe sprong mijn hart hoog op in mij,
toen men mij zeide: ‘Gord u aan
om naar des Heren huis te gaan!
Kom ga met ons en doe als wij!’
Jeruzalem, dat ik bemin,
wij treden uwe poorten in,
u, Godsstad, mogen wij ontmoeten!
Jeruzalem, van ver aanschouwd,
wel saamgevoegd en welgebouwd,
o schone stede, die wij groeten.

Bid heil toe aan dit Vredesoord:
dat die u mint bevredigd zij,
dat vrede in uw wallen zij,
gezegend zij uw muur en poort!
Jeruzalem, dat ik bemin,
wij treden uwe poorten in
om u met vrede te ontmoeten!
Om al mijn broeders binnen u,
om ‘s Heren tempel wil ik u,
o stad van God, met vrede groeten.

Afstemming op het kerkelijk jaar

Stilte

(we gaan staan)

Zingen: Lied 601 : 1+2



Licht dat ons aanstoot in de morgen,
voortijdig licht waarin wij staan
koud, één voor één, en ongeborgen,
licht overdek mij, vuur mij aan.
Dat ik niet uitval, dat wij allen
zo zwaar en droevig als wij zijn
niet uit elkaars genade vallen
en doelloos en onvindbaar zijn.

Licht, van mijn stad de stedehouder,
aanhoudend licht dat overwint.
Vaderlijk licht, steevaste schouder,
draag mij, ik ben jouw kijkend kind.
Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen
of ergens al de wereld daagt
waar mensen waardig leven mogen
en elk zijn naam in vrede draagt.

Groet 
V: De Heer zij met u,
G: ook met u zij de Heer

Bemoediging
V: Onze hulp is in de naam van de Heer
G: die hemel en aarde gemaakt heeft

Drempelgebed

Zingen: Lied 601 : 3

Alles zal zwichten en verwaaien
wat op het licht niet is geijkt.
Taal zal alleen verwoesting zaaien
en van ons doen geen daad beklijft.
Veelstemmig licht, om aan te horen
zolang ons hart nog slagen geeft.
Liefste der mensen, eerstgeboren,
licht, laatste woord van Hem die leeft.



(we gaan zitten)

Kyriëgebed,  
met 3x gezongen Kyrie: Lied 301k

I: Kyrie eleison. II: Kyrie eleison. I: Christe eleison. 
II: Christe eleison.

Bemoediging

Glorialied: Lied 305

Alle eer en alle glorie
geldt de luisterrijke naam!
Vier de vrede die Hij heden
uitroept over ons bestaan.
Aangezicht / vol van licht,
zie ons vol ontferming aan!

Alle eer en alle glorie
geldt de Zoon, de erfgenaam!
Als genade die ons toekomt
is Hij onze nieuwe naam.
Licht uit licht, / vergezicht,
steek ons met uw stralen aan!

Alle eer en alle glorie
geldt de Geest die leven doet,
die de eenheid in ons ademt,
vlam, die ons vertrouwen voedt!
Levenszon, / liefdesbron,
maak de tongen los voorgoed!

HET WOORD

Gebed om de Geest



Moment voor kinderen en kijken naar kunst

Inleiding bij het thema

Muziek: ‘The last seven days’ Unit Gloria (met Robert Long)

Lezen: Jesaja 1 : 15-20

Lied: Lied 322

Die chaos schiep tot mensenland,
die mensen riep tot zinsverband,
Hij schreef, ons tot bescherming,
zijn handvest van ontferming.
Hij schreef ons vrij, met eigen hand.
Schrift die mensenoorsprong schrijft.
Woord dat trouw blijft.

Dat boek waarin getekend staan
gezichten, zielen, naam voor naam,
hun overslaande liefde,
hun overgaande liefde,
hun weeën die niet overgaan.
Schrift die mensendagen schrijft.
Licht dat aanblijft.

Zijn onvergankelijk testament:
dat Hij ons in de dood nog kent -
de dagen van ons leven
ten dode opgeschreven,
ten eeuwig leven omgewend.
Schrift die mensentoekomst schrijft.
Naam die trouw blijft.

Lezen: Lucas 19 : 41-44

Zingen: Lied 942



Ik sta voor U in leegte en gemis,
vreemd is uw naam, onvindbaar zijn uw wegen.
Gij zijt mijn God, sinds mensenheugenis -
dood is mijn lot, hebt Gij geen andere zegen?
Zijt Gij de God bij wie mijn toekomst is?
Heer, ik geloof, waarom staat Gij mij tegen?

Mijn dagen zijn door twijfel overmand,
ik ben gevangen in mijn onvermogen.
Hebt Gij mijn naam geschreven in uw hand,
zult Gij mij bergen in uw mededogen?
Mag ik nog levend wonen in uw land,
mag ik U eenmaal zien met nieuwe ogen?

Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft,
dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede.
Open die wereld die geen einde heeft,
wil alle liefde aan uw mens besteden.
Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft -
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden.

Verkondiging

Piano-/orgelspel

Zingen: Lied 16 uit ‘Op Vleugels’ van Sytze de Vries
(melodie van Lied 1014)

De vrede die van God uitgaat,
die Hij alleen kan schenken,
is groter dan het grootste goed
gaat boven al ons denken.

Zij vult met haar geheimenis
de harten en gedachten,
dat Christus zelf ons anker is
ook als wij storm verwachten.



De vrede die van God uitgaat
verlicht ook onze wegen.
Zij zoekt het huis dat open staat
en vult het met zijn zegen.

Laat daar alleen uw baken zijn
wat waar is en rechtvaardig,
hecht nooit uw hart aan schone schijn,
maar aan wat eerbied waardig,

wat liefelijk als lente is,
wat mooi is en blijft deugen.
Geef eer aan wie de eer toekomt.
Blijf U in God verheugen!

INTERMEZZO
Mededelingen 

GEBEDEN

Dankgebed, voorbeden en stil gebed

Inzameling van de gaven bij de uitgang

ZENDING EN ZEGEN

(we gaan staan)

Slotlied: Lied 1014 in wisselzang
allen: vs 1,3,5: allen, vrouwen: 2, mannen vs 4

Allen:
Geef vrede door van hand tot hand,
je moet die schat bewaren;
bescherm haar als een tere vlam,
behoed haar voor gevaren.



Vrouwen:
Geef vrede door van hand tot hand
met liefde, onze redding;
wees vriendelijk in woord en daad
bewogen om Gods schepping.

Allen:
Geef vrede door van hand tot hand,
als brood om uit te delen;
kijk ieder mens met warmte aan,
zo kunnen breuken helen.

Mannen:
De sterke, zachte hand zij dank,
die meer dan troost kan geven:
als woorden stokken, spreekt de hand
in vriendschap, steun en zegen.

Allen:
Geef Christus door van hand tot hand,
zijn liefde schenkt ons leven.
Geef vrede door, geef haar een kans:
een schat om uit te delen.

Heenzending en zegen
G: Amen (3x gezongen)

Inzameling van de gaven via de collectebussen
De 1e bus is bestemd voor KiA-Java en de 2e bus voor de 
Diaconie

Toelichting collecte: z.o.z.



Kerk in Actie:
Op het Indonesische eiland Java wonen veel boerengezinnen die 
nauwelijks kunnen rondkomen. Met steun van Kerk in Actie helpt 
de organisatie Trukajaya boeren en boerinnen om een coöperatie 
op te zetten waardoor ze minder afhankelijk zijn van 
tussenhandelaren en een hogere prijs voor hun producten krijgen. 
Met het verdiende geld kunnen ze vervolgens weer betere 
landbouwmaterialen kopen. De organisatie leert hen ook hoe je 
met zo weinig mogelijk chemicaliën en met biogasinstallaties 
goede landbouw bedrijft. U kunt dit werk steunen via Kerk in 
Actie.

Bezinning en Verdieping
U wordt van harte uitgenodigd de avond bij te wonen over 
‘Transgender mensen, geloof en kerk’.
We gaan in gesprek over hoe de werkelijkheid is, als je gelooft en 
ook transgender persoon bent. De avond wordt begeleid door 
Jolande Molenaar, doopsgezind predikant uit Emmeloord en 
vrijwilliger van de Transvisiegespreksgroep Transgender en geloof, 
Carl Buijs, vrijwilliger Transvisie en Ds Wielie Elhorst LHBTQIA-
predikant PKN Amsterdam.
DINSDAG 8 november, 20:00 uur Trefpunt Bennebroek


