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Orde van dienst d.d. 23 oktober 2022 
Voorganger: ds. Gijs Muilwijk 
Ouderling Aafke van der Zee 
Organist: Bauke van der Meer 
Lector:  Carla Ozinga 
 
orgelspel 
 
WELKOM EN MEDEDELINGEN 
STIL GEBED 
 
zingen: 283:1,3,5 In de veelheid van geluiden 
1 In de veelheid van geluiden 
In het stormen van de tijd, 
Zoeken wij het zachte suizen 
Van het woord, dat ons verblijdt. 
 
3 Want wij mensen op de aarde 
Raken van het duister moe. 
Als uw hart ons niet bewaarde 
Sliepen wij ten dode toe. 
 
5 Die ons naam voor naam wilt noemen, 
Al uw liefde ons besteedt, 
Zingend zullen wij U roemen 
En dit huis zingt met ons mee ! 
 
BEMOEDIGING, GROET 
DREMPELGEBED 
 
zingen: 130A: 1, 2  
1 Uit angst en nood stijgt mijn gebed. 
O Heer, wil naar mij horen! 
Wanneer Gij op ons falen let, 
zijn wij, o God, verloren. 
Maar in uw eindeloos geduld 
delgt Gij de menselijke schuld 
en zegent die U vrezen. 
 
2 Ik hoop op God de Heer en wacht 
het woord dat Hij zal spreken. 
Al loopt het naar de middernacht, 
ik volg zijn heilig teken. 
Mijn hart is in de donkerheid 
een wachter die het licht verbeidt, 
een wachter op de morgen. 
 
KYRIEGEBED 
 

zingen: 303  
1 Zonne en maan, water en wind, 
De bloem en het kind schiep onze God. 
Hemel en aard’ heeft Hij gemaakt. 
Schepper wij willen U danken 
Schepper wij danken U, 
Schepper wij prijzen U. 
Schepper, zij zingen uw Heilige naam.  
 
2 Jezus, Gods Zoon / leefde en stierf 
Voorallen, voor ons ? Hij leeft vandaag. 
Hier onder ons ? hier onder ons. 
Jezus wij willen U danken. 
Jezus wij danken U 
Jezus wij prijzen U. 
Jezus, wij zingen uw heilige naam. 
 
3. Geest die ons troost / levend nabij, 
Genezing en vuur / Adem van God. 
Kracht onderweg / dag in dag uit. 
Trooster wij willen U danken, 
Trooster wij danken U 
Trooster wij prijzen U 
Trooster, wij zingen uw heilige naam. 
 
GEBED 
 
KINDERMOMENT : 
zingen:  
Wij gaan voor even uit elkaar 
en delen nu het licht. 
Dat licht vertelt ons iets van God. 
Op Hem zijn wij gericht. 
 
Wij geven Gods verhalen door, 
en wie zich open stelt, 
ervaart misschien een beetje licht, 
door wat er wordt verteld. 
 
Straks zoeken wij elkaar weer op, 
en elk heeft zijn verhaal. 
Het licht verbindt ons met elkaar, 
het is voor allemaal. 
 
Kinderen gaan naar de nevendienst 
 
SCHRIFTLEZING: LUCAS 18: 9-14 
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zingen: lied 944  
1 O Heer, verberg U niet voor mij, 
wanneer ik mij verberg voor U. 
Gij weet het, ik ben bang voor U, 
ontwijk U en verlang naar U. 
O ga niet aan mijn hart voorbij. 
 
2 En wees niet toornig over mij, 
wanneer ik U geen liefde bied. 
Ik noem U, maar ik ken U niet, 
ik buig mij, maar ik ben het niet 
en mijn gebed is tegen mij. 
 
3 Spreek zelf in mij het rechte woord. 
Zo vaak ik woorden voor U vond, 
heb ik mij in mijn woord vermomd. 
Nu wacht ik tot Gij zelve komt 
en spreekt, zodat uw knecht het hoort. 
 
4 Heer, roep mij als uw dwalend schaap, 
dat U niet zoekt en U niet vindt. 
Geef mij, als een die Gij bemint, 
geef, dat ik als uw eigen kind 
uw stem mag horen in mijn slaap. 
 
VERKONDIGING 
 
orgelspel 
 
Zingen lied 315 
1 Heb dank o God van alle leven  
Die zijt alleen U zelf bekend. 
Dat Gij uw woord ons hebt gegeven 
Uw licht en liefde ons toegewend. 
Nu rijst uit alle nacht uw morgen 
Nu wijkt uw troost niet meer van de aard 
En wat voor wijzen bleef verborgen 
Wordt kinderen geopenbaard. 
 
2 En of een mens al diep verloren 
En ver van U verzorwen is, 
Gij noemt zijn naam, hij is herboren, 
Vernieuwd door uw getuigenis. 
Uw woord, dat spreekt in alle talen, 
Heeft uit het graf ons opgericht, 
Doet ons in vrijheid adem halen, 
En leven voor uw aangezicht. 
 
 

3 Gemeente, aan wier aardse handen 
Die hemels woord is toevertrouwd. 
O draag het voort naar alle landen, 
Vermenigvuldigd duizendvoud. 
Een stem zegt: Roept ! Wat zoudt gij roemen 
Op mensengunst of – heerlijkheid? 
’t Verwaait als gras en weidebloemen, 
Gods woord bestaat in eeuwigheid.  
 
 
DANKGEBED EN VOORBEDEN 
 
COLLECTE 
 
Zingen: 423  
Nu wij uiteengaan vragen wij God 
Ga met uw licht voor ons uit ! 
Nu wij uiteengaan wens ik jou toe: 
Ga met God ! 
Vaya con Dios en à Dieu ! 
 
Voor wie ons lief zijn vragen wij God: 
Ga met uw licht voor hen uit ! 
Al onze vrienden wensen wij vrede: 
Ga met God ! 
Vaya con Dios en à Dieu ! 
 
Voor alle mensen op onze weg: 
Vrede en goeds in elk huis ! 
Voor al wie kwamen onder dit dak: 
Ga met God ! 
Vaya con Dios en à Dieu ! 
 
 
ZEGEN 
 
ORGELSPEL 
 
 
 


