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ORDE VAN DIENST   I 
 

Lied vooraf NLB Lied 276 
276:1 
Zomaar een dak boven wat hoofden, 
deur die naar stilte open staat. 
Muren van huid, ramen als ogen, 
speurend naar hoop en dageraad. 
Huis dat een levend lichaam wordt 
als wij er binnen gaan 
om recht voor God te staan. 
276:2 
Woorden van ver, vallende sterren, 
vonken verleden hier gezaaid. 
Namen voor Hem, dromen, signalen 
diep uit de wereld aangewaaid. 
Monden van aarde horen en zien, 
onthouden, spreken voort 
Gods vrij en lichtend woord. 
 

DIENST VAN DE VOORBEREIDING  

 

Welkom en mededelingen 
 

Aanvangslied (vaak een psalm) Lied NLB Lied 149: 1 + 2 
149:1 
Halleluja! laat opgetogen 
een nieuw gezang de Heer verhogen. 
Laat allen die Gods naam belijden 
zich eensgezind verblijden. 
Volk van God, loof Hem die u schiep; 
Israël dank Hem die u riep. 
Trek, Sion, in een blijde stoet 
uw Koning tegemoet. 
149:2 
Laat het een hoge feestdag wezen. 
De naam des Heren wordt geprezen 
met het aloude lied der vaderen. 
De heilige reien naderen. 
En zo danst in het morgenlicht 
heel Gods volk voor zijn aangezicht 
en slaat de harp en roert de trom 
in ’s Heren heiligdom. 
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Bemoediging 

 V: Helpen doet de Heer onze God 

 G: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 

 V: die trouw blijft over grenzen heen 

 G: DIE NIET LOSLAAT WAT HIJ BEGONNEN IS 
 

Drempelgebed  
139:1 
Heer, die mij ziet zoals ik ben, 
dieper dan ik mijzelf ooit ken, 
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga, 
Gij volgt mij waar ik zit of sta. 
Wat mij ten diepste houdt bewogen, 
’t ligt alles open voor uw ogen. 
139:14 
Doorgrond, o God, mijn hart; het ligt 
toch open voor uw aangezicht. 
Toets mij of niet een weg in mij 
mij schaadt en leidt aan U voorbij. 
O God, houd mij geheel omgeven, 
en leid mij op de weg ten leven. 

 

Groet 

 V: De Heer zij met u 

 G: OOK MET U ZIJ DE HEER. 
 

Vervolg aanvangslied NLB Lied 149: 3 + 5 
3 
De Heer gedenkt in gunst de zijnen. 
Hij kroont de zwakken en de kleinen. 
Hij kent de stillen in den lande, 
het heil is nu ophanden. 
Wees verheugd, die de Heer verbeidt, 
nu Hij komt en u zelf bevrijdt. 
Prijs dan zijn naam bij dag en nacht 
en roem zijn grote macht. 
149:5 
Nu zal, gelijk er staat geschreven, 
Gods volk in volle vrede leven. 
De boze vijand is verslagen. 
Prijs ’s Heren welbehagen! 
Na het duister der wereldnacht 
blinkt de luister van Gods geslacht 
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Hemel en aarde stemmen saam 
en prijzen ’s Heren naam. 

        (allen gaan zitten) 

 

Kyriëgebed   Dit gebed afsluiten met: 

  

 V: zo bidden wij zingend tot U: 
 G:  Heer, ontferm U over ons, 

Christus, ontferm U over ons, 

Heer, ontferm U over ons.   

 
(het eerste gedeelte van Lied 299d) 

 

 

Loflied NLB Lied 195 

 
DIENST VAN DE SCHRIFT 

 

Gebed van de zondag 

 

Lezing uit het Oude Testament 
Leviticus 23 

33De HEER zei tegen Mozes: 34‘Zeg tegen de Israëlieten: “Op de 
vijftiende dag van de zevende maand begint ter ere van de HEER het 
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Loofhuttenfeest, dat zeven dagen duurt. 35De eerste dag moet je als 
heilige dag samen vieren; je mag dan niet werken. 36Elk van de zeven 
dagen moeten jullie de HEER een offergave aanbieden. De achtste dag 
moet je opnieuw als heilige dag samen vieren, en ook dan moeten 
jullie een offergave aanbieden aan de HEER. Er zal dan een feestelijke 
samenkomst zijn en er mag niet gewerkt worden. 

37Dit zijn de hoogtijdagen van de HEER, die je als heilige dag samen 
moet vieren en waarop jullie de HEER een offergave moeten 
aanbieden, brandoffers, graanoffers, vredeoffers en wijnoffers, al 
naargelang voor een bepaalde dag is voorgeschreven. 38Deze offers 
vallen buiten wat jullie de HEER elke sabbat geven en buiten je 
wijgeschenken, gelofteoffers en vrijwillige gaven. 

39Neem dit in acht: Op de vijftiende dag van de zevende maand, 
wanneer je de oogst van het land hebt gehaald, begint het feest van de 
HEER, dat zeven dagen duurt. De eerste dag en de achtste dag 
moeten voor jullie rustdagen zijn. 40De eerste dag moeten jullie mooie 
vruchten plukken en takken afsnijden van dadelpalmen, loofbomen 
en beekwilgen. Zeven dagen lang moeten jullie feestvieren ten 
overstaan van de HEER, jullie God. 41Elk jaar moet dit feest ter ere 
van de HEER zeven dagen lang gevierd worden. Dit voorschrift geldt 
voor altijd, generatie na generatie. Vier dit feest in de zevende maand. 
42Zeven dagen lang moeten jullie in hutten wonen, elke geboren 
Israëliet moet in een loofhut wonen, 43om jullie kinderen eraan te 
herinneren dat ik de Israëlieten in hutten liet wonen toen ik hen uit 
Egypte wegleidde. Ik ben de HEER, jullie God.”’ 

44En Mozes maakte de hoogtijdagen van de HEER aan het volk 
bekend. 

 

Lied NLB Lied 282: 1, 2, 3 en 4 
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Lezing uit het Nieuwe Testament  
Openbaringen 7:  
4Toen hoorde ik het aantal van hen die het zegel droegen: 
honderdvierenveertigduizend in totaal, afkomstig uit elke stam van 
Israël 
9Hierna zag ik dit: een onafzienbare menigte, die niet te tellen was, uit 
alle landen en volken, van elke stam en taal. In het wit gekleed en met 
palmtakken in hun hand stonden ze voor de troon en voor het lam. 
10Luid riepen ze: ‘De redding komt van onze God die op de troon zit en 
van het lam!’ 11Alle engelen stonden om de troon en de oudsten en de 
vier wezens heen. Ze bogen zich diep neer voor de troon en aanbaden 
God 12met de woorden: ‘Amen! Lof, majesteit en wijsheid, dank en eer 
en macht en kracht komen onze God toe, tot in eeuwigheid. Amen.’ 
13Een van de oudsten sprak mij aan: ‘Wie zijn dat daar in het wit, en 
waar komen ze vandaan?’ 14Ik antwoordde: ‘U weet het zelf, heer.’ Hij 
zei tegen me: ‘Dat zijn degenen die uit de grote verschrikkingen 
gekomen zijn. Ze hebben hun kleren witgewassen met het bloed van 
het lam. 15Daarom staan ze voor Gods troon en zijn ze dag en nacht in 
zijn tempel om hem te vereren. En hij die op de troon zit zal bij hen 
wonen. 16Dan zullen ze geen honger meer lijden en geen dorst, de zon 
zal hen niet meer steken, de hitte hen niet bevangen. 17Want het lam 
midden voor de troon zal hen hoeden, hen naar de waterbronnen van 
het leven brengen. En God zal alle tranen uit hun ogen wissen.’ 

 

Acclamatie: Lied 333 
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Uitleg en verkondiging 

 

Orgelspel 

 
Zingen NLB Lied 27:3, 7 
27: 3 
Hoe heeft Hij mij ten dage van het kwade 
verborgen in het binnenst van zijn hut: 
geen vijandschap ter wereld kon mij schaden, 
de schaduw van zijn wolk heeft mij beschut. 
Hij stelde mij als op een hoge rots, 
het woelen van mijn vijanden ten trots; 
daarom wil ik met vrolijk feestgerei 
juichen voor Hem, want Hij bewaarde mij! – 
27:7 
O als ik niet met opgeheven hoofde 
zijn heil van dag tot dag verwachten mocht! 
O als ik van zijn goedheid niet geloofde, 
dat Hij te vinden is voor die Hem zocht! 
Wees dapper, hart, houd altijd goede moed! 
Hij is getrouw, de bron van alle goed! 
Wacht op de Heer, die u in zwakheid schraagt, 
wacht op de Heer en houd u onversaagd. 

 

DIENST VAN DE GEBEDEN EN GAVEN 

 

Een  Geloofsbelijdenis 
Ik geloof in God, de barmhartige, die ons draagt. 
Die ons de adem van het leven geeft, een naam om ons te roepen. 
  
Ik geloof in Jezus Christus. 
Gods Zoon, de mens die ons is voorgegaan 
om door alles heen, 
door alle krachten van geld, van macht, van angst, 
waardig en waarlijk mens te zijn. 
In de grootheid van de liefde en de vreugde,  
en in de kleinheid van het lijden. 
  
Ik geloof in de Heilige Geest. 
De Geest die in ons midden wil zijn. 
Die ons de ruimte geeft waarin wij tot elkaar kunnen komen. 
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Ik geloof in dit leven, in het hier en in het nu. 
Dat wij hier zullen leven en werken voor een toekomst in Gods hand. 
  
Ik geloof in de kracht van de liefde,  
die verder gaat dan de angst voor de dood. 
Ik geloof in de kracht van de rust, 
die verder gaat dan de gejaagdheid van het activisme. 
Ik geloof in de concreetheid van ons samenleven, 
die verder gaat dan welk ideaal dan ook. 
  
Ik geloof in ons mensen, 
dat wij de mensen zijn van het visioen; 
dat wij de mensen zijn van de werkelijkheid 
die God voor ons bedoeld heeft. 
Om ons lijden en onze onmacht met elkaar te delen  
om in een wereld te leven die vreugdevol mag zijn. 
  
Ik geloof in de vrijheid van Godswege gegeven 
die ons vrij maakt van ons eigen onvermogen 
en ons plaatst in het visioen van het koninkrijk. 
Een visioen van vrede en rechtvaardigheid. 
Amen.  

 

 

Collecte 

 
Gebeden   Na iedere intentie… 

 

V: zo bidden we samen zingend:   G: Lied 367e 

 
Stil gebed, gesproken Onze Vader  

 

Slotlied NLB Lied 823:1, 4 en 5 
823: 1 
Gij hebt, o Vader van het leven, 
de aarde aan de mens gegeven, 
het land, de zee is zijn domein. 
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Gij hebt hem aan het woord doen komen 
om tussen werkelijkheid en dromen 
getuige van uw Geest te zijn. 
823:4 
Door een geheimenis omsloten, 
door alle dingen uitgestoten, 
gaat hij op alle dingen in. 
Alleen uw woord geeft aan zijn falen, 
zijn rustloos zoeken en verdwalen 
een onuitsprekelijke zin. 
823:5 
O God, wij bouwen als ontheemden, 
wij wonen en wij blijven vreemden, 
bestemd voor hoger burgerrecht. 
Wil ons, o koning der getijden, 
een woning in de stad bereiden 
waar Gij het fundament van legt. 
 

Zending en zegen 
 

 V: ….. 

 G: AMEN. 


