
 
 
 
 

ORDE VAN DIENST 
 

Zondag 25 oktober 2020 
 

Voorganger ds. Willemijn van Dijk – Heij, cantor-organist Anton Pauw, ouderling Stéphan 
Thijs, diaken Henk Vonk, m.m.v. een zanggroep van de Oude Bavo Cantorij  

 
 

Inleidend orgelspel  

Welkom 
 
Moment van stilte - aansteken van de kaarsen 
          We gaan staan 
 
Voorganger: We begroeten elkaar in de naam van 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 
 
        We gaan zitten 
 
Inleiding op de dienst  
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De zanggroep zingt: lied 286: 1 en 3 ‘Waar de mensen dwalen in het 
donker’ 
 

1. Waar de mensen dwalen in het donker, / draai je om en zie het nieuwe licht, 
zie het licht dat God ons gaf in Jezus, / zie de mens die ieder mens verlicht. 
Want het licht is sterker dan het donker / en het daglicht overwint de nacht, 
zoek je weg niet langer in het duister, / keer je om en zie Gods nieuwe dag. 

 
3.    Steek een kaars aan tegen al het duister, / als een teken in een bange tijd, 

dat ons leven niet in wanhoop eindigt / dat de vrede sterker is dan strijd. 
Want het licht is sterker dan het donker / en het daglicht overwint de nacht, 
zoek je weg niet langer in het duister, / keer je om en zie Gods nieuwe dag.  

        
Gebed  
 
De zanggroep zingt: lied 62b ‘Mon âme se repose’ 
 

Mon âme se repose en paix sur Dieu seul: / de lui vient mon salut. 
Oui, sur Dieu seul mon âme se repose, / se repose en paix. 

 
Vertaling:  
Mijn ziel vindt rust en vrede bij God alleen. Mijn heil komt van Hem. 
Ja, bij God alleen vindt mijn ziel rust en vrede.  

 
Lezingen 

Deuteronomium 5: 6-21 
Deuteronomium 6: 1-9  

 
Overdenking  
 
De zanggroep zingt: lied 316 ‘Het woord dat u ten leven riep’ 
 

1. Het woord dat u ten leven riep / is niet te hoog, is niet te diep 
voor mensen die ’t zo traag beamen. / Het is een teken in uw hand, 
een licht dat in uw ogen brandt. / Het roept u dag aan dag bij name. 
 

2. Het is niet aan de overzij. / Wat zegt gij dan: Wie zal voor mij  
de wijde oceaan bevaren, / wie brengt van d´ overkant der zee 
de schat der diepe wijsheid mee, / die ’s levens raadsel kan verklaren? 
 

3. Het is ook in de hemel niet, / hoe vaak gij ook naar boven ziet 
en droomt van bovenaardse streken. / Wat gij ook in de sterren leest, 
alleen de Geest beroert de geest, / alleen het woord kan ’t hart toespreken. 
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4. Het woord van liefde, vrede en recht / is in uw eigen mond gelegd, 
is in uw eigen hart geschreven. / Rondom u klinkt de stem van God: 
vrijspraak, vertroosting en gebod, / vlak vóór u ligt de weg ten leven. 

 
Gebeden 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 
en de kracht en de heerlijkheid 
in eeuwigheid. Amen. 

 
Mededelingen en bloemengroet 
  
De zanggroep zingt: lied 695 ‘Heer raak mij aan met uw adem’ 
 

1. Heer, raak mij aan met uw adem, / reik mij uw stralend licht, 
wijs mij nieuwe wegen, / geef op uw waarheid zicht. 
 

2. Raak met uw adem mijn onrust / tot ik de rust hervind. 
Al mijn wonden heelt Gij: / Gij ziet in mij uw kind. 

 
3. Wees ook de Geest die mij aanvuurt / en al mijn twijfels bant. 

Als geroepen kom ik: / mijn tijd is in uw hand. 
 

4. Kom en doorstraal mijn dagen, / Geest van God uitgegaan, 
die mijn ogen opent / voor wie nu naast mij staan. 

 
5. Heer, raak ons aan met uw adem, / geef ons een vergezicht! 

Draag ons op uw vleugels, / zegen ons met uw licht! 
 
        We gaan staan 
Zegen  
 
Allen:  AMEN 
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Uitleidend orgelspel: Anton Pauw speelt: Praeludium in e (‘grote’) – 
Nicolaus Bruhns (1665-1697) 
U mag blijven zitten en het stuk beluisteren, maar voelt u  zich ook vrij om 
op aanwijzing van de vrijwilligers de kerk te verlaten tijdens het orgelspel.  
 

Mededelingen 
 
Blijft u alstublieft zitten aan het einde van de dienst totdat u wordt 
uitgenodigd om uw plek te verlaten.  
 
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 het werk van het Nederlands Bijbelgenootschap. 
De tweede collecte is voor de toekomst van de kerk in Haarlem   
 
De gemeentemaaltijd van 29 oktober gaat vanwege de aangescherpte 
coronamaatregelen helaas niet door 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Deze dienst is live te volgen en later terug te zien op bavo.nl of via 
kerkdienstgemist.nl 


