
Orde van dienst Grote Kerk 
Jongerenviering zondag 10 oktober 
Voorganger: ds Teunard van der Linden 
Ouderling: Aafke van der Zee 
Lector: Carla Ozinga 
 
 
VOORBEREIDING 
 
Welkom 
Zingen: Psalm 105: 1 
Loof God de Heer, en laat ons blijde 
zijn glorierijke naam belijden. 
Meld ieder volk en elk geslacht 
de wonderen die God volbracht. 
Gij die van harte zoekt de Heer, 
verblijd u, geef zijn naam de eer. 
 
Stil gebed, votum en groet 
Zingen: Lied 283: 1 en 2 
1. In de veelheid van geluiden 
in het stormen van de tijd, 
zoeken wij het zachte suizen 
van het woord, dat ons verblijdt. 
 
2. En van overal gekomen, 
drinkend uit de ene bron, 
bidden wij om nieuwe dromen, 
richten wij ons naar de zon. 
 
Even voorstellen… en groeten / toga 
 
Muziek: ‘Van A tot Z’ Opw. for Kids 
https://www.youtube.com/watch?v=LltBkakvlOE 

 
Muziek: piano en hobo, Trudy en Tamar: 
Vivaldi, Siciliano 
 
Moment met de kinderen  
 
Liedje: Is je deur nog op slot? Met piano. 
Is je deur nog op slot? 
Is je deur nog op slot? 
Van je krr krr krr doe hem open voor God 
Want de Heer wil bij je wonen 
En dan ben je nooit alleen. 
 
Je hart is net een huisje waar het gezellig is 
Maar ‘t is er nog zo donker er is iets wat ik mis 
Is je deur nog op slot? … 
Is je deur nog op slot? 
Van je krr krr krr doe hem open voor God 

Want de Heer wil bij je wonen 
En dan ben je nooit alleen. 
 
Muziek Chantal en Annely 
Hierna gaan de kinderen gaan naar de 
nevendienst. 
 
 
DIENST VAN HET WOORD 
 
Gebed  
 
Schiftlezing 1: Johannes 8:12 (leesrooster) 
‘Ik ben het Licht voor de wereld.’ 
 
Schriftlezing 2: Mattheüs 5:14-16 
‘Jullie zijn het licht in de wereld.’ 
 
Annely en Trudy - viool en piano 
 
Schriftlezing 3: Lucas 19: 1-10 
 
Zingen: Lied 333 
Kom, Geest van God, maak onze harten open, 
dat Christus bij ons woning vindt. 
 
Verkondiging met voorwerpentafel 
 
Orgelspel 
 
 
DIENST VAN HET ANTWOORD 
 
 
Antwoordlied: Er is geen plaats, Zacheüs,  
Alles wordt nieuw, I,24. Met piano.     
 
Er is geen plaats, er is geen plaats, 
Zacheus is te klein. 
Maar haastig klimt hij in een boom, 
om er toch bij te zijn. 
 
Daar zit die kleine tollenaar, 
daar zit hij, hoog en droog. 
De mensen kunnen hem niet zien, 
maar Jezus kijkt omhoog. 
 
Zacheus, waarom schuil je weg, 
zo angstig als een muis? 
Zacheus, kom vlug uit je boom 
en breng mij in jouw huis. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=LltBkakvlOE


Zacheus gaat met Jezus mee, 
de mensen zijn verrast. 
Zacheus is een tollenaar, 
en Jezus is zijn gast. 
 
Want Jezus, die de mensen kent, 
Hij roept ze bij hun naam: 
De ware Zoon van Abraham 
laat niemand buiten staan! 
 
De kinderen komen weer terug 
 
Muziek: God van licht  Opw. 708 
https://www.youtube.com/watch?v=VvsO_PbT6Qo 
 
 
DIENST VAN GEBEDEN 
 
Dankgebed, voorbede 
met gezongen acclamatie 368j: (piano) 
‘Heer, hoor ons bidden, laten komen Uw Rijk’. 
stil gebed en Onze Vader 
 
 
ZENDING EN ZEGEN 
 
Slotlied: 416: 2 en 4 
2. Ga met God en Hij zal met je zijn: 
bij gevaar, in bange tijden, 
over jou zijn vleugels spreiden. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
4. Ga met God en Hij zal met je zijn 
tot wij weer elkaar ontmoeten, 
in zijn Naam elkaar begroeten. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
Zegen 
 
Orgelspel  
Collecte bij de uitgang 
 

https://www.youtube.com/watch?v=VvsO_PbT6Qo

