
 
     
 

O R D E  V A N  D I E N ST  
 

 zondag 13 november 2022, 10.00 uur 
 

 
 In deze dienst zullen twee gemeenteleden worden  
 bevestigd tot wijkouderling en diaken. 
    
 Ook zal door drie gemeenteleden de belofte van geheimhouding  
 worden afgelegd tot benoeming als wijkbezoeker.  
   
    
 voorganger  : ds. G. Bleijenberg 
 dienstd.KR lid : Rien Boensma 
 organist   : Ted Hoogers 
 collecte   : Gemeente en bloemendienst 
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Orgelspel 
 
Samenzang lied 216, 1,2 en 3 (nw.ldb.) 
 Dit is een morgen als ooit de eerste, 
  zingende vogels geven hem door. 
  Dank voor het zingen, dank voor de morgen, 
  beide ontspringen nieuw aan het woord. 
  
  Dauw op de aarde, zonlicht van boven, 
  vochtige gaarde, geurig als toen. 
  Dank voor gewassen, grassen en bomen, 
  al wie hier wandelt, ziet: het is goed. 
 
 Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen, 
  licht dat ooit speelde waar Eden lag, 
  Dank elke morgen Gods nieuwe schepping, 
  dank opgetogen Gods nieuwe dag. 
 
Samenzang lied 753 (opw. begeleiding muziekteam) 

 Nu ik bij U kom in uw heiligdom, 
 in uw tegenwoordigheid; 
 kniel ik voor U, Heer, in aanbidding neer, 
 met al mijn tranen en mijn strijd. 
 
 Ik geef wat ik heb, houd niets apart 
 open voor U mijn hart. 
 refrein: 

 Als een liefdeslied is hier mijn leven 
 een melodie van vreugde en pijn. 
 En ik bid U Heer, dat heel mijn leven, 
 een symfonie voor U  mag zijn; 
 een symfonie voor U  mag zijn. 
 
 Nu ik bij U kom in uw heiligdom, 
 omgeven door uw majesteit; 
 leg ik alles, Heer, in uw handen neer, 
 in zwakheid en gebrokenheid.  
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 Geef ik wat ik heb, houd niets apart 
 open voor U mijn hart. (refr.) 
 
 Ik geef wat ik heb, houd niets apart 
 open voor U mijn hart. 
 
 Als een liefdeslied is hier mij leven 
 een melodie van vreugde en pijn. 
 En ik bid U Heer, dat heel mijn leven, 
 een symfonie voor U  mag zijn; (refr.) 

 
Mededelingen kerkenraad 
 
Aansteken Paaskaars en overhandigen Bijbel 
 
Samenzang lied 226 (ev.ldb.) 
 Heer, ik kom tot U, 

neem mijn hart, verander mij. 
Als ik U ontmoet vind ik rust bij U. 
Want, Heer, ik heb ontdekt 
dat als ik aan Uw voeten ben, 
trots en twijfel wijken 
voor de kracht van uw liefde. 
refrein:  

Houd mij vast, laat uw liefde stromen. 
Houd mij vast, heel dicht bij uw hart. 
Ik voel uw kracht en stijg op als een arend. 
Dan zweef ik op de wind, gedragen door uw Geest 
en de kracht van uw liefde. 

  
Heer, kom dichterbij, 
dan kan ik uw schoonheid zien 
en uw liefde voelen, diep in mij. 
En Heer, leer mij uw wil 
zodat ik U steeds dienen kan 
en elke dag mag leven 
door de kracht van uw liefde. (refr.) 
(laatste 2 regels refrein worden 2x zingen) 
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Begroeting en Onze Hulp 
 
Samenzang lied 974, 1,2,3 en 5 (nw.ldb.) 
 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. 
 
 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. 
 
 Elkaar bidden wij toe: 
 volhard in het geloven, 
 verlies uw vreugde niet 
 en kom uw pijn te boven. 
 Laat lichten uw gezicht 
 over de duisternis 
 waarin de ander in 
 gemis gevangen is. 
 
 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.                
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Gebed 
 
Kinderlied: ‘kop op Job’ (schermlied) 
 
Hierna gaan de kinderen naar de nevendienst 
 
Belofte afleggen wijkbezoekers 
 - Ellis van ‘t Veld 
 - Petra Rorije 
 - Gerda  Visscher 
 
Samenzang lied 794, 2 (nw.ldb.) 
 Je hebt in liefde trouw beloofd, 
 een zwak, een kwetsbaar woord 
 is hier door ons gehoord. 
 Ontvang de vlam die nimmer dooft: 
 vuur uit Gods hart ontsproten – 
 Hij houdt ons ja omsloten. 
 
Schriftlezing: Job 38 vers 1-7  
 
Samenzang lied 942, 1 en 2 (nw.ldb) 
 Ik sta voor U in leegte en gemis 
 vreemd is uw naam, onvindbaar zijn uw wegen. 
 Gij zijt mijn God, sinds mensenheugenis – 
 dood is mijn lot, hebt Gij geen andere zegen? 
 Zijt Gij de God bij wie mijn toekomst is? 
 Heer, ik geloof, waarom staat Gij mij tegen? 

 
 Mijn dagen zijn door twijfel overmand, 

ik ben gevangen in mijn onvermogen. 
Hebt Gij mijn naam geschreven in uw hand, 
zult Gij mij bergen in uw mededogen? 
Mag ik nog levend wonen in uw land, 
mag ik U eenmaal zien met nieuwe ogen? 
 

Schriftlezing: Job 42 vers 1-6               
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 Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft, 

dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede. 
Open die wereld 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. 
 
Verkondiging 
 
Orgelspel 
 
Samenzang lied 386, 1,2,3,4 en 5 (bundel Hemelhoog) 
 Wil je opstaan en Mij volgen als Ik noem je naam? 
 Wil je dienen in ’t verborgen, zonder roem of faam? 
 Wil je leven op de wind, broos en kwetsbaar als een kind? 
 Zul je geven wat Ik vind in jou en jij in Mij? 
 
 Wil je gaan op nieuwe wegen, steil en ongewis?  
 Wil je zijn tot hoed’ en zegen voor wie vreemd’ling is?  
 Val je niet een mens te hard die in leugens is verward?  
 Hoor je ‘t kloppen van mijn hart in jou en jij in Mij?  
 
 Wil je gids zijn voor de blinde die je smeekt: ‘Help mij!’  
 Wil je vechten voor een kind, gevangen en onvrij?  
 Zie je in ontferming aan, ieder die alleen moet gaan,  
 opdat groeie mijn bestaan in jou en jij in Mij?  
 
 Wil je zien dat wat Ik zie: jouw gaven velerlei!  
 Wil je luist’ren als Ik zeg: ‘Een koningskind ben jij! ,  
 Wil je geven wat je hebt, dat de wereld zich herschept  
 en mijn leven wordt gewekt in jou en jij in Mij?  
 
 Heer van liefde en van licht, vervul mij met uw Geest.  
 Laat mij zijn op U gericht, en maak mij onbevreesd.  
 Dat ik in uw voetspoor ga, uw ontferming achterna,  
 en met lijf en ziel besta in U en Gij in mij. 
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Bevestiging ambtsdragers 
 - Ad Boogaart (wijkouderling) 

 - Joost van den Heuvel (diaken) 
 
Samenzang lied 710 (opw. begeleiding muziekteam) 

 Zegen mij op de weg die ik moet gaan. 
 Zegen mij op de plek waar ik zal staan. 
 Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt. 
 O God, zegen mij alle dagen lang! 
 
 Vader, maak mij tot een zegen; ga mij niet voorbij. 
 Regen op mij met uw Geest, Heer, Jezus, kom tot mij 
 als de Bron van leven, die ontspringt, diep in mij. 
 Breng een stroom van zegen,  
 waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij. 
 
 Zegen ons waar we in geloof voor leven. 
 Zegen ons waar we hoop en liefde geven. 
 Zegen om de ander tot zegen te zijn. 
 O God, zegen ons tot in eeuwigheid. 
 
 Vader, maak ons tot een zegen hier in de woestijn. 
 Wachtend op uw milde regen om zelf een bron te zijn. 
 Met een hart vol vrede zijn wij zegenend nabij. 
 Van u liefde delend waarin wij zelf tot bron van zegen zijn. 
 
 Vader, maak ons tot een zegen hier in de woestijn. 
 Wachtend op uw milde regen om zelf een bron te zijn. 
 Met een hart vol vrede zijn wij zegenend nabij. 
 Van u liefde delend waarin wij zelf tot bron van zegen zijn. 
 Met een hart vol vrede zijn wij zegenend nabij. 
 Van u liefde delend waarin wij zelf tot bron van zegen zijn. 
 
Dankzegging en voorbede 
 
Inzameling van de gaven (gemeente en bloemendienst) 

  



               -7- 

 
Kinderen komen terug van de nevendienst 
 
Samenzang lied 387, 1 en 2 (ev.ldb.) 
 Laat mij zijn een instrument,  
 Heer, in Uw hand,  
 en gebruik mij waar Gij wilt,  
 dat ik U dienen zal.  
 Geef mij een open hart,  
 dat ’t stille schreien hoort,  
 en laat mij helpen waar  
 ’t leven zo zwaar schijnt te zijn.  
 Laat mij steeds wijzen, Heer,  
 naar uw genadetroon. 
 Hulp, troost en plaats is daar,  
 bereid door Uwe Zoon.  
 
 Laat mij zijn een brandend licht,  
 stralend door U,  
 schijnend in de duisternis,  
 waarin zovelen gaan; 
 dat ‘k altijd spreken zal  
 over Uw liefdedaad,  
 en uw vergeving die  
 zondaren op doet staan.  
 Geef dat ik anderen  
 brengen mag aan Uw voet  
 en maakt mijzelf bereid 
 mijn weg met U te gaan.  
 
Wegzending en zegen 
 
  



               -8- 

 
Samenzang lied 289, 1,2,3 en 4 (jdh) 
 God zij met u tot ons wederzien, 
 Hij, de Heer der legerscharen, 
 Hij zal uwe gang bewaren; 
 God zij met u tot ons wederzien. 
 
 God zij met u tot ons wederzien. 
 Ga met God en wees een zegen, 
 voorspoed geev' Hij op uw wegen; 
 God Zij met u tot ons wederzien. 
 
 God zij met u tot ons wederzien. 
 Hij zal uwe arbeid lonen 
 en uw werk met zielen kronen; 
 God zij met u tot ons wederzien. 
 
 God zij met u tot ons wederzien, 
 hier op aard' of eens daarboven, 
 waar wij na de strijd Hem loven! 
 God zij met u tot ons wederzien. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


