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Orde van dienst  

op 30 oktober 2022 aanvang 10:00 uur    
in de Hoeksteen 

Voorganger: Ds. Sita Hofstra 
Pianiste: Moniek Timmer 

 
- Welkom en mededelingen 

 

- Eerste lied: Lied 212 “Laten wij zingend deze dag beginnen!” : 1, 2 en 3 
    

1.  Laten wij zingend deze dag beginnen! 
Geven wij stem aan onze diepe vreugde 
omdat wij dankbaar ons in God verheugen. 
Zing Halleluja! 
 

2.  Hij, die het leven aan ons heeft gegeven, 
ons deze nacht omgaf met goede zorgen, 
roept ons nu vrolijk naar een nieuwe morgen. 
Zing Halleluja! 
 

3.   Het is zijn zegen dat wij ons bewegen, 
dat hart en ziel van vreugde kunnen springen, 
met lijf en leden wij hem dank toezingen. 
Zing Halleluja! 
 

- Stil gebed 
 

- Votum en groet 
 

- Gebed om ontferming 
 

- Het koor zingt: 
- Bede 
- Groot is Uw naam 

 

- Waar het over gaat, vandaag (met het oog op Hervormingsdag, 31 
oktober) 
 

- Zingen: “Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad” 
 

- De kinderen gaan naar de kinderdienst 
 
- Het koor zingt: 

- Draag mij door de nacht 
- Zondagslied 
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- Lezing: Genesis 12: 1-8 (NBV) 

 

121De HEER zei tegen Abram: ‘Trek weg uit je land, verlaat je familie, verlaat 
ook je naaste verwanten, en ga naar het land dat ik je zal wijzen. 
2Ik zal je tot een groot volk maken, 
ik zal je zegenen, ik zal je aanzien geven, 
een bron van zegen zul je zijn. 
3Ik zal zegenen wie jou zegenen, 
wie jou bespot, zal ik vervloeken. 
Alle volken op aarde zullen wensen 
gezegend te worden als jij.’ 
4-5Abram ging uit Charan weg, zoals de HEER hem had opgedragen. Hij was toen 
vijfenzeventig jaar. Hij nam zijn vrouw Sarai mee en Lot, de zoon van zijn broer, 
en ook alle bezittingen die ze hadden verworven en de slaven en slavinnen die ze 
in Charan hadden verkregen. Zo gingen ze op weg naar Kanaän. Toen ze daar 
waren aangekomen, 6trok Abram het land door tot aan de eik van More, bij 
Sichem. In die tijd werd het land bewoond door de Kanaänieten. 7Maar 
de HEER verscheen aan Abram en zei: ‘Ik zal dit land aan jouw nakomelingen 
geven.’ Toen bouwde Abram op die plaats een altaar voor de HEER, die aan hem 
verschenen was. 8Daarvandaan trok hij naar het bergland dat oostelijk van Betel 
ligt, en ergens ten oosten van Betel en ten westen van Ai sloeg hij zijn tent op. 
Hij bouwde er een altaar voor de HEER en riep er zijn naam aan. 
 

- Zingen: Lied 542 “God roept de mens op weg te gaan” 
 

1. God roept de mens op weg te gaan, 
zijn leven is een reis: 
‘Verlaat wat gij bezit en ga 
naar ’t land dat Ik u wijs.’ 

 

2. Het volk van God was veertig jaar 
– een mensenleven lang – 
op weg naar het beloofde land, 
het land van Kanaän. 
 

3. Heer, geef ons moed en doe ons gaan 
uw weg door de woestijn 
en laat uw Zoon een laaiend vuur, 
een nieuwe Mozes zijn. 

 

4. Eer aan de Vader en de Zoon 
en aan de heilige Geest, 
God, die al voor de eerste mens 
belofte zijt geweest. 
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- Lezing: Lucas 19: 1-10 (NBV) 
 

191Jezus ging Jericho in en trok door de stad. 2Er was daar een man die Zacheüs 
heette, een rijke hoofdtollenaar. 3Hij wilde Jezus zien, om te weten te komen wat 
voor iemand het was, maar dat lukte hem niet vanwege de menigte, want hij 
was klein van stuk. 4Daarom liep hij snel vooruit en klom in een vijgenboom om 
Jezus te kunnen zien wanneer hij voorbijkwam. 5Toen Jezus daar langskwam, 
keek hij naar boven en zei: ‘Zacheüs, kom vlug naar beneden, want vandaag 
moet ik in jouw huis verblijven.’ 6Zacheüs kwam meteen naar beneden en 
ontving Jezus vol vreugde bij zich thuis. 7Allen die dit zagen, zeiden morrend 
tegen elkaar: ‘Hij is het huis van een zondig mens binnengegaan om onderdak te 
vinden voor de nacht.’ 8Maar Zacheüs was gaan staan en zei tegen de Heer: 
‘Kijk, Heer, de helft van mijn bezittingen geef ik aan de armen, en als ik iemand 
iets heb afgeperst vergoed ik het viervoudig.’ 9Jezus zei tegen hem: ‘Vandaag is 
dit huis redding ten deel gevallen, want ook hij is een zoon van Abraham. 10De 
Mensenzoon is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was.’ 
 

- Zingen: Lied 186 “Er is geen plaats” 
  
1. Er is geen plaats, er is geen plaats, 

Zacheüs is te klein. 
Maar haastig klimt hij in een boom 
om er toch bij te zijn. 

 
2. Daar zit die kleine tollenaar, 

daar zit hij, hoog en droog. 
De mensen kunnen hem niet zien, 
maar Jezus kijkt omhoog. 

 

3. ‘Zacheüs, waarom schuil je weg, 
zo angstig als een muis? 
Zacheüs, kom vlug uit je boom 
en breng mij in jouw huis.’ 

 

4. Zacheüs gaat met Jezus mee, 
de mensen zijn verrast, 
Zacheüs is een tollenaar 
en Jezus is zijn gast.’ 
 

5. Want Jezus die de mensen kent, 
Hij roept ze bij hun naam: 
de ware zoon van Abraham 
laat niemand buiten staan! 
 

- Overweging 
 

- Het koor zingt: 
- Heer, mijn hart zoekt U te vinden 
- It’s me, oh Lord 
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- Gebeden 
 

- Aandacht voor de collecte (powerpoint bijbelgenootschap) 
 

- Slotlied: 974 “Maak ons uw liefde, God, tot opmaat van het leven”: 1, 2 
en 5 

 

1. Maak ons uw liefde, God, 
tot opmaat van het leven! 
Wij zijn geroepen om 
haar zingend door te geven. 
De wereld zegt ons niet 
de goede woorden aan. 
Vernieuw ons hart en doe 
ons uw beleid verstaan. 

 

2. Wij zijn aaneengevoegd, 
bedacht met uw genade. 
Op liefde hebt Gij ons 
gebouwd, bedeeld met gaven. 
En wat wij zijn draagt bij 
tot welzijn van elkaar. 
In onze eenheid wordt 
uw liefde openbaar. 

 
5. God, laat geen mensenkind 

uit uw ontferming vallen. 
Weer met uw ruime hart 
het kwade van ons allen. 
Gij zijt te goeder trouw 
geweest van het begin. 
Vasthoudend blijft Gij tot 
uw liefde overwint. 
 

- Zegen 
 


