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Orde van dienst d.d. 30 oktober 2022 
Voorganger: ds. Evert Jan Hefting 
Ouderling Eerde de Vries 
Organist: Eeuwe Zijlstra 
Lector:  Jet Twijnstra 
 
Orgelspel 
 
Welkom en mededelingen  
 
Aanvangslied: lied 221: 1, 3 
1 Zo vriendelijk en veilig als het licht, 
Zo als een mantel om mij heen geslagen. 
Zo is mijn God, ik zoek Zijn aangezicht 
Ik roep Zijn naam, bestorm Hem met mijn vragen. 
Dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt. 
Wil mij behoeden en op handen dragen.  
 
3 Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft, 
Dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede. 
Ontsteek die vreugde 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.  
  
Bemoediging en Groet: 
V: De Heer zij met U 
A: OOK MET U ZIJ DE HEER 
V: Onze hulp is in de naam van de Heer 
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
Amen 
 
Eerste Psalm: Psalm 146: 1, 3 
1 Zing, mijn ziel, voor God uw HERE, 
zing die u het leven geeft. 
Zing, mijn ziel, uw God ter ere, 
zing voor Hem zolang gij leeft. 
Ziel, gij zijt geboren tot 
zingen voor den HEER uw God. 
 
3 Heil wien Jakobs God wil bijstaan, 
heil die God ter hulpe riep. 
Want zijn heil zal niet voorbijgaan, 
God is trouw aan wat Hij schiep. 
Wat in hemel, zee of aard 
woont, is in zijn hand bewaard. 
 
We zingen het Klein Gloria 
 

Kyriegebed, afgewisseld met:  
Gemeente: Heer ontferm U 
 
Glorialied: Lied 305    
1 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! 
 
2 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. 
 
3 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 ! 
 
Gesprek met de kinderen  
 
Gebed om de opening van het woord  
Aansteken van de kaars voor de 
kindernevendienst 
 
Kinderen gaan naar de nevendienst.  
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 
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Lezing uit het O.T.: 2 Koningen 5: 1– 19a 
 
Zingen Lied 350: 1, 3, 6, 7 
 
6 Naäman, nu niet meer onrein, 
mag onder uw beminden zijn. 
Ja, alle volken zijn in tel 
bij U, o God van Israël! 
 
7 Gij heft de aarde aan het licht 
door diepte heen en door gericht, 
eens zal zij bloeien als een roos, 
een dal van rozen, zondeloos! 
 
Evangelielezing: Marcus 1: 40 – 45 
 
Zingen Lied 534 
1 Hij die de blinden weer liet zien, 
Hun ogen kleur liet ondervinden 
Is zelf het licht dat ruimte geeft: 
Ons levenslicht, de zon van God. 
 
2 Hij die de lammen lopen liet 
Hun dode krachten deed ontvlammen 
Is zelf de weg tot waar geluk: 
Ons levenspad, de Zoon van God. 
 
3 Hij die de armen voedsel gaf 
Met overdaad hen kwam verwarmen 
Is zelf het brood dat honger stilt: 
Ons levensbrood, de Zoon van God. 
 
4 Hij die de doven horen deed 
Hun eigen oren deed geloven 
Is zelf het woord dat waarheid spreekt: 
Het levend woord, de Zoon van God. 
 
Uitleg en verkondiging 
 
Orgelspel 
Zingen : Lied 975: 1, 3 
1 Jezus roept hier mensen samen 
Die in woord, gebed en lied 
Gods aanwezigheid beamen, 
Geen belofte gaat teniet. 
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. 

 
3 Jezus roept ons tot de ander, 
Zo verschillend als wij zijn, 
Ras en 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. 
 
Kinderen komen terug uit de kindernevendienst 
 
Gebeden – Stil Gebed – Onze Vader 
 
Inzameling van de gaven 
  
Slotlied: Lied  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 ! 
 
Wegzending en zegen 
A: Amen  
 
 
Na afloop van de dienst is er weer gelegenheid om 
elkaar te ontmoeten onder het drinken van een 
kop koffie/thee en limonade voor de jeugd. 


