
 
 

 
ORDE VAN DIENST 

 
Zondag 15 november 2020 

 
 
Voorganger ds. Willemijn van Dijk – Heij, cantor-organist Anton Pauw, ouderling Barbara 
van de Pol, 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 
 
Gebed van toenadering 
Voorganger:      .....  

      eeuwige God, wees ons genadig 
Allen:      EN DOE ONS WEER IN VREDE LEVEN. AMEN. 
 
        We gaan zitten
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De zanggroep zingt: psalm/ lied 90: 1, 6 en 8 ‘Gij zijt geweest, O Heer, 
en Gij zult wezen’ 
    

1. Gij zijt geweest, o Heer, en Gij zult wezen  
de zekerheid van allen die U vrezen. 
Geslachten gaan, geslachten zullen komen:  
wij zijn in uw ontferming opgenomen. 
Wij mogen bouwen op de vaste grond  
van uw beloften en van uw verbond. 

 
       6. Zeventig, tachtig jaren mensenleven,  

is dat, o Heer, om hoog van op te geven? 
’t Is moeite en verdriet. Och mocht het wezen 
dat wij U kenden naar Gij zijt te vrezen. 
Leer Gij ons zo te leven, dag voor dag, 
dat in ons hart de wijsheid wonen mag. 

 
8. Laat, Heer, uw volk uw daden zien en leven  

en laat uw glans hun kinderen omgeven. 
Zie op ons neer met vriendelijke ogen.  
O God, bescherm ons in ons onvermogen. 
Bevestig wat de hand heeft opgevat,  
het werk van onze hand, bevestig dat.  

     
Gebed  
 
De zanggroep zingt: lied 321: 1, 4, 5, 6 en 7 ‘Niet als een storm, als een 
vloed’ 
 

1. Niet als een storm, als een vloed, / niet als een bijl aan de wortel 
komen de woorden van God, / niet als een schot in het hart. 

 
4.    Kinderen, armen van geest, / mensen gelouterd tot vrede, 

                     horen de naam in hun hart, / dragen het woord in hun vlees.  
 
 5.    Blinden herkennen de hand, / dovemansoren verstaan Hem. 
           Zalig de man die gelooft, / zalig de vrouw aan de bron. 
 
 6.    Niet in het graf van voorbij, / niet in een tempel van dromen, 

       hier in ons midden is Hij, / hier in de schaduw der hoop. 
 
7.    Hier in dit stervend bestaan / wordt Hij voor ons geloofwaardig, 

            worden wij mensen van God, / liefde op leven en dood. 
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Lezing: Lucas 19: 1-10 
  
Overdenking  
 
De zanggroep zingt: lied 843 ‘Wat te kiezen’   
 

1. Wat te kiezen, leven, dood, / afgod geld, genadebrood? 
Alles houden wat ik heb, / of mij geven, gaandeweg? 
 

2. Wat mij vasthoudt, wat mij heeft, / wat mij werft en wat mij leeft, 
is het vele, geld en goed, / aarden schatten, overvloed. 
 

3. Die mij vasthoudt, weegt en wikt, / die mij voedt en mij verkwikt, 
is de Ene, goed is God, / hemelschat, genadebod. 

 
4. Wat te kiezen, leven, dood, / afgod geld, genadebrood? 

Alles houden wat ik heb, / of Hem volgen op zijn weg. 
 
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 825: 1, 3, 4 en 5 ‘De wereld is van Hem vervuld’ 
 

1. De wereld is van Hem vervuld, / die ’t kennen gaat te boven, 
wiens heerlijkheid ons is verhuld, / in vonken licht verstoven. 
Geen mensenoog heeft Hem gezien / wien elk zijn tempel bouwt,  
in wien onwetend wij geloven. 
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3. Hij blies ons van zijn adem in. / Hij, hemelhoog verheven, 
heeft ons in Adam één begin, / één levensdoel gegeven: 
te wonen op zijn aarde, waar / het goed is, goed om met elkaar 
in zijn verbond te leven. 
 

4. Hij meet ons tijd en ruimte toe / genoeg om Hem te vinden. 
Hij kent ons toch, Hij weet toch hoe / wij tasten in den blinde 
naar Hem, uit wie ons leven is. / Eens treedt Hij uit de duisternis 
en noemt ons zijn beminden. 
 

5. Ja, Hij is elk van ons nabij, / hoe hemelhoog verheven; 
in Hem bestaan, bewegen wij, / in Hem is heel ons leven. 
Dat heeft Hij aan het licht gebracht: / de mensen zijn van zijn geslacht, 
voorgoed met Hem verweven. 

 
        We gaan staan 
Zegen  
 
Allen:  AMEN 
 
Orgelkoraal ‘Wachet auf, ruft uns die Stimme’, BWV 645, J.S. Bach 
 

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.  
 
De eerste collecte is voor Jong Protestant; geloofsopvoeding 
De tweede collecte is voor de toekomst van de kerk in Haarlem 
 

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


