
Voor het eerst hier in de kerk? Welkom! We hopen dat u snel uw weg 
zult vinden in onze gemeente.  

 
 
 
 

ORDE VAN DIENST 
 

Zondag 30 augustus 2020 
 
Voorganger ds. Willemijn van Dijk – Heij, cantor-organist Anton Pauw, ouderling Maria de 
Kleijn, diaken Henk Vonk, m.m.v. een zanggroep van de Oude Bavo Cantorij 

   

 

 
VOORBEREIDING 
 
Inleidend orgelspel  
 
Welkom 
 
Moment van stilte - aansteken van de kaarsen 
          We gaan staan 
 
Voorganger: We begroeten elkaar in de naam van die God die 

sprak “er zij licht”  
Allen:   EN ER WAS LICHT 
Voorganger:   In de naam van Jezus 
Allen:    GODS LICHT IN DE DUISTERNIS 
Voorganger:   In de naam van de Heilige Geest 
Allen:    DIE MENSEN AAN HET LICHT BRENGT AMEN 
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Gebed van toenadering 
Voorganger:      .....  

      eeuwige God, wees ons genadig 
Allen:      EN DOE ONS WEER IN VREDE LEVEN. AMEN. 
 
        We gaan zitten 
 
De zanggroep zingt: lied 275 ‘Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig’ 
 

Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig/ en hoe onzegbaar ons nabij. 
Gij zijt gestadig met ons bezig/ onder uw vleugels rusten wij. 

 
Gij zijt niet ver van wie U aanbidden/ niet hoog en breed van ons vandaan. 
Gij zijt zo mens´lijk in ons midden/ dat Gij dit lied wel zult verstaan.  

    
Gij zijt onzichtbaar voor onze ogen/ en niemand heeft U ooit gezien. 
Maar wij vermoeden en geloven / dat Gij ons draagt, dat Gij ons dient. 

 
Gij zijt in alles diep verscholen/ in al wat leeft en zich ontvouwt. 
Maar in de mensen wilt Gij wonen/ met hart en ziel aan ons getrouwd. 

 
Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig/ waar ook ter wereld mensen zijn. 
Blijf zo genadig met ons bezig/ tot wij in U volkomen zijn. 

 
Gebed om ontferming  

Diaken: Laten wij de Heer aanroepen voor de nood van de wereld … 
De zanggroep zingt: lied 299e  

 
Moment met de kinderen 
De kinderen mogen hierna naar de kindernevendienst 
 
HET WOORD 
 
Als gebed bij de opening van het Woord zingt de zanggroep: lied 315  
‘Heb dank, o God van alle leven’ 
 

Heb dank, o God van alle leven/ die zijt alleen Uzelf bekend, 
dat Gij uw woord ons hebt gegeven/ uw licht en liefde ons toegewend. 
Nu rijst uit elke nacht uw morgen/ nu wijkt uw troost niet meer van de aard, 
en wat voor wijzen bleef verborgen/ werd kinderen geopenbaard. 

 
En of een mens al diep verloren/ en ver van U verzworven is, 
Gij noemt zijn naam, hij is herboren/ vernieuwd door uw getuigenis. 
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Uw woord, dat spreekt in alle talen/ heeft uit het graf ons opgericht, 
doet ons in vrijheid ademhalen/ en leven voor uw aangezicht. 

 
Gemeente, aan wier aardse handen/ dit hemels woord is toevertrouwd, 
o draag het voort naar alle landen/ vermenigvuldigd duizendvoud. 
Een stem zegt: Roep! Wat zou gij roemen/ op mensengunst of -heerlijkheid? 
’t Verwaait als gras en weidebloemen/ Gods woord bestaat in eeuwigheid! 

 
Lezingen:   Matteüs 17: 14-20 
  Romeinen 12: 1-8 
 
De zanggroep zingt: lied 976 ‘Ons heeft de Heer met liefde 
neergeschreven’ 
 

Ons heeft de Heer met liefde neergeschreven/ leesbaar voor mensen als zijn erfenis. 
Ons leven mag zich voluit laten lezen/ herkenbaar als zijn eigenhandig schrift. 

 
Wie kan in ons een brief van Christus lezen/ als niet de Geest ons aan elkander rijgt, 
die ons als dode, levenloze letters/ beademt en tot nieuwe zin herschrijft? 

 
Om woord voor woord zijn liefde te vertalen/ dat blijft voor ons bestaan het doel, de zin. 
Om mensen zijn ontferming te herhalen/ zijn wij gezonden, deze wereld in. 

 
Verkondiging 
 
Zingen:  lied 921 ‘Christe, lux mundi’ 
 
Vertaling: Christus, licht der wereld. Wie u volgt heeft licht dat leven geeft 

 
GEBEDEN EN GAVEN  
 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en afsluitend bidden we het ‘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 vergeven.  
En leid ons niet in verzoeking, 
maar verlos ons van de boze. 
Want van U is het koninkrijk 
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en de kracht en de heerlijkheid 
in eeuwigheid. Amen. 

 
Mededelingen en bloemengroet 
 
Slotlied: lied 978: 1 en 4 ‘Aan U behoort, o Heer der heren’ 
 

Aan U behoort, o Heer der heren/ de aarde met haar wel en wee, 
de steile bergen, koele meren/ het vaste land, de onzekere zee. 
Van U getuigen dag en nacht/ Gij hebt ze heerlijk voortgebracht. 

 
Laat dan mijn hart U toebehoren/ en laat mij door de wereld gaan 
met open ogen, open oren/ om al uw tekens te verstaan. 
Dan is het aardse leven goed/ omdat de hemel mij begroet. 

       We gaan staan 
Zegen  
Allen:  AMEN 
 
Uitleidend orgelspel  
 

Mededelingen 
 
Blijft u alstublieft zitten aan het einde van de dienst totdat u wordt 
uitgenodigd om uw plek te verlaten. Zo voorkomen we dringen bij de deur.  
 
Collecte 
Bij de deur is ook de mogelijkheid om uw gaven voor de collecte te geven. 
Geen contant geld bij de hand? U kunt ook een gift geven met de app 
‘Givt’. Installeer de app, en volg de aanwijzingen. De eerste collecte is 
voor de aangepaste gezinsdiensten die één keer in de maand gehouden 
worden in SEIN bij Cruquius, de tweede collecte is voor het werk van ds. 
Tom de Haan, hij bepaalt onze gemeente bij onze missionaire roeping.  
 
Deze dienst is live te volgen op www.bavo.nl Later deze week kunt u de 
dienst ook via deze website terugkijken.  
 


