
 
 

Orde van dienst  
op 13 november 2022 aanvang 10:00 uur    

in de Hoeksteen 
Voorganger: ds. Harm Jan Meijer 

 Organist: Niek Schuringa 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Orgelspel 
 
- Welkom en mededelingen 

 
                              (gemeente gaat staan) 
 
- Intochtslied 276, 1, 2 en 3  Zomaar een dak boven wat hoofden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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. 

 

3. Tafel van Een, brood om te weten 
dat wij elkaar gegeven zijn. 
Wonder van God, mensen in vrede, 
oud en vergeten nieuw geheim. 
Breken en delen, zijn wat niet kan, 
doen wat ondenkbaar is, 
dood en verrijzenis. 

 

- Groet en bemoediging  
 

vrg.:  De Heer zij met u  
allen:  OOK MET U ZIJ DE HEER  
vrg.:  Onze hulp is in de naam van de Heer  
allen:  DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT  
vrg.:  die trouw houdt tot in eeuwigheid  
allen:  EN NIET LAAT VAREN HET WERK                             
             VAN ZIJN HANDEN. AMEN  
 

(gemeente gaat zitten)  
 

- Korte inleiding op het thema ‘God is overal’. 
 

- KyriegebedGlorialied 713, 1 en 2.  Wij moeten Gode zingen 

 



2. Hij schenkt de levensadem, 
Hij geeft de levensgeest, 
in schande en in schade 
is Hij nabij geweest, 
aan alwie Hem aanbaden, 
aan ieder die Hem vreest, 
komt Hij, de Heer, te stade, 
de minsten allermeest. 

 
- Gebed van de zondag  
 
- Schriftlezing Job 38, 3-17 en Job 40, 3-5 NBV21 

 
- Zingen lied 850 : 1 en 2 (na voorspel) 

 
1.  Geen taal bij machte U te meten, 

geen woord toereikend om het licht 
te schatten van uw eeuwig wezen. 
Wie zijn wij voor uw aangezicht? 

 
2.  Wie was erbij toen Gij de zeeën, 

de chaos tot bedaren riep? 
Waar waren wij toen Gij het leven, 
het nijlpaard en de pijlstaart schiep? 

 
- Uitleg en verkondiging   
 
- Zingen lied 850 : 3 en 5  
 

3.  Wie zijn wij dat wij zouden weten 
de oorsprong van wat leven is, 
de tijd door U ons toegemeten, 
de toekomst, uw geheimenis? 

 
5.  Geen mens bij machte uit te leggen 

wat in uw plan besloten ligt. 
Wij hebben het van horen zeggen 
en dorsten naar uw onderricht. 

 
 
- Gebeden.  
 
 
 

 

 



DIENST AAN DE TAFEL  

 
- Nodiging: 

 

De Heer heeft zijn Tafel bereid voor wie op hem vertrouwen en hem 
liefhebben. Christus nodigt ons om dankbaar en gelovig met de lof-
prijzing van zijn kerk in te stemmen en brood en wijn uit zijn hand 
te ontvangen.  

- Tafelgebed  
 

vrg :    Vrede met u en jullie allemaal !                                                                                      
allen:  VREDE OOK VOOR U                                                                                                     
vrg:     Wij richten ons nu op God en zeggen Hem dank.                                                          
allen:  GOD, WIJ DANKEN U  

vrg :    Met heel ons hart danken wij U, dat U ons, jongeren en ou-
deren, vanmorgen nodigt om brood en wijn te delen om zo de grote 
liefde van Jezus te proeven.Wij danken U, dat Jezus met mensen 
zoals wij het brood brak en de wijn deelde om zo uw liefde voor ons 
te laten zien                                                                                                 
allen:  GOD, WIJ DANKEN U !                                                                                                      

vrg:    Wij danken U, dat Jezus ons geleerd heeft hoe we moeten 
leven en delen met elkaar. Want op de laatste avond van zijn leven 
zat hij met zijn vrienden rond de tafel en nam het brood, brak het 
en deelde het uit en zei: "Neemt en eet hiervan, jullie allemaal, 
want dit is mijn lichaam voor jullie:zo ben Ik voor jullie gebroken, 
maar niet dood. Blijf dit doen en je zult merken: Ik zal er zijn voor 
jou. Ik laat je niet alleen. Ik zal er zijn voor jou. Mijn licht straalt 
om je heen".  

Daarna nam Hij een beker wijn, liet die rondgaan en zei: “Drink al-
lemaal uit deze beker en voel mijn leven; dit is een nieuw verbond: 
Ik zal er zijn voor jou, met wijn, een stukje brood. Ik zal er zijn 
voor jou, mijn liefde is zo groot." Toen kwam de nacht en Hij werd 
gedood. Maar 's morgens was er een vreemd licht en het graf was 
leeg. Van die dag zeiden de mensen: Hij leeft in ons en bij ons.                                 
En elke keer als we brood breken en delen, voelen we: Hij is er bij.                      
Als wij proberen liefde en brood samen te delen, leven we in zijn 
spoor. Samen doen we de dingen die Hij van ons gevraagd heeft: 
mensen helpen zichzelf te vinden en de weg terug naar God en el-
kaar.  

 

 

 



- ONZE VADER  
 

Onze Vader die in de hemel zijt, Uw naam worde geheiligd.  
Uw koninkrijk kome. Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons heden ons dagelijks brood. 
En vergeef ons onze schulden zoals ook wij onze schuldenaars ver-
geven. 
En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. 
Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid 
in eeuwigheid. Amen. 
 
- Tafellied  uit de Evangelische Liedbundel nr. 422 
 

1. Als je geen liefde hebt voor elkaar,  
vallen de dromen in duigen.                                                       
Dromen van vrede worden niet waar, 
kwaad is niet om te buigen.                                                       
Refrein: 
Als je geen liefde hebt voor elkaar 
leef je buiten Gods gloria,    
Als je geen liefde hebt voor elkaar 
leef je buiten Gods gloria.   
          

3. Als je geen oog hebt voor het gemis, 
als je geen brood weet te delen,  
denk dan aan Jezus die brood en die vis 
uit liefde deelde met velen. 
Refrein.  
 
Als je geen liefde hebt voor elkaar 
is er geen hoop meer op zegen.                                                              
Kinderen, maak de liefde toch waar, 
schrijf het op alle wegen.  
Refrein.  
 

- U, jij wordt genodigd aan de Tafel van de Heer  
 
- Uitdelingswoorden:  

 

Wat hier op tafel staat, de vruchten van de aarde,                                                                   
het werk van mensenhanden, wij zijn het zelf.                                                                             
Eeuwige God, ons leven leggen wij voor U neer                                                
houden het omhoog en vragen                                                                             
dat Gij zelf het heiligt en in uw licht wilt bezien.                                                 
Ons leven is gedeeld door Jezus, uw Zoon.                                                                            
Dat wat wij zijn, wat wij doen ons leven                                                                          



hier in brood en wijn naar zijn liefde mag smaken.                                                    
Wij bieden U ons leven aan;                                                                              
aanvaard het, houdt het vast en kleur het met de overgave van 
Hem. 

- Instellingswoorden:  
 

Het brood dat wij breken en de beker wijn waarover wij onze dank 
uitspreken vormen de gemeenschap met het lichaam en bloed van 
Christus. Neemt, eet en drinkt allen daarvan,                                                                              
gedenkt en gelooft dat Jezus zijn leven gaf                                                            
tot een volkomen verzoening van God en mensen.  
 

- De Gemeenschap van brood en wijn tijdens orgelspel   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Dankgebed  
 
- Slotlied 362, 1, 3. Hij die gesproken heeft een woord dat gaat. 
 
  



3. Van U is deze wereld, deze tijd. 
Gij hebt uw stem tot op vandaag doen klinken. 
Uw naam is hartstocht voor gerechtigheid, 
uw woord de bron waaruit wij willen drinken. 
Gij die tot hiertoe onze toekomst zijt – 
dat wij niet in vertwijfeling verzinken. 

 
- Zegen  
 

vrg.:     Zegen 
allen:   Amen, amen, amen. 

 
- Orgelspel.     


