
Orde van dienst 13 september 2020 
In de Grote Kerk.  
Voorganger ds. Cees Glashouwer. 
 
Welkomstwoorden 
Ps.133:1, 2 
Zie toch hoe goed, hoe lieflijk is 't dat zonen 
van 't zelfde huis als broeders samenwonen. 
Eén liefdeband houdt hen tezaam. 
De zegen van Gods hoog verheven naam 
daalt op hen neer vol zoete tederheid, 
als olie die den priester wijdt. 
 
Als olie die Aärons baard en kleren 
met geur doordringt, zo is de gunst des Heeren 
voor wie eendrachtig samen zijn. 
Als dauw is het, die ligt zo mild en rein 
op Hermons top en daalt op Sion neer. 
't Wordt al een tuin voor God den Heer. 
 
Groet, bemoediging en drempelgebed 
Ps.133: 3 
Jeruzalem ! Hier geeft de Heer zijn zegen, 
hier woont Hij zelf, hier wordt zijn heil verkregen 
en leven tot in eeuwigheid. 
 
Gebed om ontferming 
Loflied ps.100:1, 4 
Juicht Gode toe, bazuint en zingt. 
Treedt nader tot gij Hem omringt, 
gij aard' alom, zijn rijksdomein, 
zult voor den Heer dienstvaardig zijn 
 
Want God is overstelpend goed, 
die ons in vrede wonen doet. 
Zijn goedheid is als morgendauw: 
elk nieuw geslacht ervaart zijn trouw. 
 
Met de kinderen 
Gebed voor de opening van het Woord 
De kinderen vertrekken terwijl de organist speelt: 
Wij gaan voor even uit elkaar� 
 
Lezing Romeinen 14 + 15:7 
Lied 975:1,3 
Jezus roept hier mensen samen  
Jezus roept hier mensen samen  
die in woord, gebed en lied  
Gods aanwezigheid beamen,  
geen belofte gaat te niet.  
Prijs nu God, die goed en trouw is,  
prijs de Zoon, die mensen kent,  
prijs de Geest die als de Trooster  
zich naar ons heeft toegewend.  
 
Jezus roept ons tot de ander,  
zo verschillend als wij zijn,  
ras of huidskleur, rangen, standen 
Jezus trekt geen scheidingslijn. 
Ga met vrienden en met vreemden,  
ga met mensen, groot en klein,  
ga met zaligen en zoekers,  

die op zoek naar waarheid zijn. 
 
Preek 
Orgelspel, daarna lied 970 
Vlammen zijn er vele, één is het licht,  
licht van Jezus Christus,  
vlammen zijn er vele, één is het licht,  
wij zijn één in Christus.  
 
Ranken zijn er vele, één is de stam,  
wijnstok van het leven,  
ranken zijn er vele, één is de stam,  
wij zijn één in Christus.  
 
Gaven schonk Hij vele, één is de Geest,  
Geest van Jezus Christus,  
gaven schonk Hij vele, één is de Geest,  
wij zijn één in Christus.  
 
Velen mogen dienen als onze Heer,  
Hij wast onze voeten,  
velen mogen dienen als onze Heer,  
wij zijn één in Christus.  
 
Leden zijn er vele, één is zijn kerk,  
wij zijn Christus’ lichaam,  
leden zijn er vele, één is zijn kerk,  
wij zijn één in Christus. 
 
Gebeden 
Slotlied 418  
God, schenk ons de kracht dicht bij U te blijven,  
dan zal ons geen macht uit elkander drijven.  
Zijn wij in U een, samen op uw wegen  
dan wordt ons tot zegen lachen en geween.  
 
Niemand kan alleen, Heer, uw zegen dragen;  
zegen drijft ons heen naar wie vrede vragen.  
Wat Gij schenkt wordt meer naar gelang wij delen,  
horen, helpen, helen, vruchtbaar in de Heer.  
 
Vrede, vrede laat Gij in onze handen,  
dat wij die als zaad dragen door de landen,  
zaaiend dag aan dag, zaaiend in de brede,  
totdat in uw vrede ons hart rusten mag.  
 
God, schenk ons de kracht dicht bij U te blijven,  
dan zal ons geen macht uit elkander drijven.  
Zijn wij in U een, samen op uw wegen  
dan wordt ons tot zegen lachen en geween. 
 
Zegenbede (gesproken Amen) 
 

collecteschalen bij de uitgang > 50-50 voor 

diaconie en kerk 

Wilt u na de Zegen weer even gaan zitten en 

volgt u aub bij het uitgaan de aanwijzingen 

van de coördinatoren.     

Orgelspel 


