
Orde van dienst 27 sept. 2020, Grote Kerk 
Voorganger ds. T.G. van der Linden 
Orgelspel 
Welkom 
Lied 314:1 en 3 
1. Here Jezus, om uw woord 
zijn wij hier bijeen gekomen. 
Laat in ’t hart dat naar U hoort 
uw genade binnenstromen. 
Heilig ons, dat wij U geven 
hart en ziel en heel ons leven. 
 
3. O Gij glans der heerlijkheid, 
licht uit licht, uit God geboren, 
maak ons voor uw heil bereid, 
open hart en mond en oren, 
dat ons bidden en ons zingen 
tot de hemel door mag dringen. 
 
Bemoediging en groet 
Lied 875  
 1. Father, we love you, 
 we worship and adore you. 
 Glorify your name 
 in all the earth. 

Glorify your name, 
glorify your name, 
glorify your name 
in all the earth. 

 2. Jesus, we love you, 
 we worship and adore you. 
 Glorify your name 
 in all the earth (refrein). 
 
 3. Spirit, we love you, 
 we worship and adore you. 
 Glorify your name 
 in all the earth (refrein). 
 
Kyriëgebed 
Antwoordlied: Lied 836: 1, 3 en 4 
1. O Heer die onze Vader zijt, 
vergeef ons onze schuld. 
Wijs ons de weg der zaligheid, 
en laat ons hart, door U geleid, 
met liefde zijn vervuld, 
met liefde zijn vervuld. 
 
4. Leg Heer uw stille dauw van rust 
op onze duisternis. 
Neem van ons hart de vrees, de lust, 
en maak ons innerlijk bewust 
hoe schoon uw vrede is, 
hoe schoon uw vrede is.  
 
Orgelimprovisatie Lied 885:1 

Groot is uw trouw o Heer 
iedere morgen aan mij weer betoond. 
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. 
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond. 

 
Moment met de kinderen 
Orgel: wij gaan voor even uit elkaar  
 
Groet, gebed  
en Schriftlezing: Jona 4 
 
Lied: 178: 10, 11 en 12  
10. Jona, ben je ontevreden, 
ben je niet op je gemak? 
Heb je Gods taak weer vermeden 
onder ‘t koele bladerdak? 
 
11. Bomen kunnen mensen leren 
onderscheid van goed en kwaad, 
en het is de wil des Heren 
dat die boom in ‘t midden staat. 
 
12. Jona wil je rustig wonen 
in de schaduw van Gods woord? 
Zou God je dan niet belonen 
als je naar zijn roepen hoort?  
 
Uitleg en verkondiging 
Orgelspel 
 
Lied: Psalm 103: 3 en 4 
3. Hij is een God van liefde en genade, 
barmhartigheid en goedheid zijn zijn daden 
van Hem die niet voor altijd met ons twist, 
die ons niet doet naar alles wat wij deden, 
ons niet naar onze ongerechtigheden 
vergeldt, maar onze schuld heeft uitgewist. 
 
4. Zo hoog en wijd de hemel staat gerezen 
boven de aarde, is voor wie Hem vrezen 
zijn liefde en zijn goedertierenheid. 
Zo ver verwijderd ‘t westen is van ‘t oosten, 
zo ver doet Hij van hen die Hij wil troosten 
de zonden weg, ja Hij heeft ons bevrijd. 
 
Gebeden 3x gezongen refrein Lied 356; en Onze Vader 
 
Slotlied 422   
1. Laat de woorden die we hoorden klinken in het hart. Laat 
ze vruchten dragen alle, alle dagen door uw stille kracht.  
 
2. Laat ons weten, nooit vergeten hoe U tot ons spreekt: 
sterker dan de machten zijn de zwakke krachten, vuur dat U 
ontsteekt.  
 
3. Laat ons hopen, biddend hopen, dat de liefde wint. Wil 
geloof ons geven dat door zo te leven hier Gods rijk begint. 
 
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 


