
 
 
 
 

ORDE VAN DIENST 
 

Zondag 18 april 2021 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Voorganger ds. Willemijn van Dijk – Heij, cantor-organist Anton Pauw, ouderling Gert 
Dannenberg, diaken Marianne Immink, koster Ruud Balkenende, m.m.v. een zanggroep 
van de Oude Bavo Cantorij,  
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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 
 
Inleiding op de dienst  
 
De zanggroep zingt: lied 207 ‘De trouw en goedheid van de Heer’  
 

De trouw en goedheid van de Heer 
verschijnt ons elke morgen weer 
en blinkt en blijft als dauw zo fris, 
zolang het dag op aarde is. 

 
O Christus, schone morgenster, 
wees met uw gunst ons hart niet ver; 
steek al uw lichten in ons aan, 
dan kan uw heil ons niet ontgaan. 

 
 Drijf uit, o licht, wat duister is, 

behoed ons hart voor ergernis, 
voor blindheid en voor schand' en schuld; 
houd niet uw glans voor ons verhuld, 
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opdat wij wand'len als bij dag 
en, kome wat er komen mag, 
staan vast in het geloof, o Heer, 
van U verlaten nimmermeer. 

    
Gebed om ontferming en opening van het Woord  
 
Lezing: Lucas 24: 13-35 
 
De zanggroep zingt: lied 646 ‘De Heer is onze reisgenoot’ 
 
 De Heer is onze reisgenoot, 

Hij die ons zijn gezelschap bood 
en sprekend over kruis en graf 
geduldig tekst en uitleg gaf. 
 
Zo valt een lange weg ons licht, 
de schrift opent een vergezicht 
en brengt verdwaalden dicht bij huis, 
verloren zonen komen thuis. 
 
De avond daalt, blijf bij ons Heer! 
Hij zet zich aan de tafel neer 
en breekt het brood en schenkt de wijn, 
die gast, het moet de gastheer zijn! 
 
Wij keren naar Jeruzalem, 
ons brandend hart verneemt zijn stem, 
Hij deelt met ons het dagelijks brood, 
de Heer is onze reisgenoot. 

 
Overdenking 
 
De zanggroep zingt: lied 816 ‘Dat wij onszelf gewonnen geven’ 
 

Dat wij onszelf gewonnen geven 
aan het bevrijdende bestaan, 
aan wat ons uitdaagt om te leven. 
Dat wij de stille roep verstaan. 
 
Dat wij versteende zekerheden 
verlaten om op weg te gaan. 
Dat niet de greep van het verleden 
ons achterhaalt en stil doet staan. 
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Omdat de huizen die wij bouwden 
geen onderkomen kunnen zijn. 
Omdat het bloedeloos vertrouwde 
ons achterdochtig maakt en klein. 
 
Dat wat wij hebben ons niet gijzelt, 
dat wij van elke dwang bevrijd 
naar onbekende plaatsen reizen. 
Dat Gij ons onderkomen zijt. 

 
We gedenken Nadia Tjin, de zanggroep zingt lied 954 ‘Rust en vrede’ 
  
 Rust en vrede, rust en vrede, 

mensenkind, Gods licht voor jou! 
Welkom thuis in de hand van de levende God, 
ons altijd nabij 

 
Gebeden Dankgebed, diaconale 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 650 ‘de aarde is vervuld’ 

 
De aarde is vervuld 
van goedertierenheid, 
van goddelijk geduld 
en goddelijk beleid. 
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Gods goedheid is te groot 
voor het geluk alleen, 
zij gaat in alle nood 
door heel het leven heen. 
 
Zij daalt als vruchtbaar zaad 
tot in de groeve af 
omdat zij niet verlaat 
wie toeven in het graf. 

 
Omdat zij niet vergeet 
wie godverlaten zijn: 
de wereld hemelsbreed 
zal goede aarde zijn. 
 
De sterren hemelhoog 
zijn door dit zaad bereid 
als dienaars tot de oogst 
der goedertierenheid. 
 
Het zaad der goedheid Gods, 
het hoge woord, de Heer, 
valt in de voor des doods, 
valt in de aarde neer. 
 
Al gij die God bemint 
en op zijn goedheid wacht, 
de oogst ruist in de wind 
als psalmen in de nacht. 

 
        We gaan staan 
Zegen  
 
Allen:  AMEN 
 
Orgelkoraal ‘Ach, bleib bei uns, Herr Jesu Christ’, BWV 649 – 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.  
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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 1e Diaconie (Stichting De Sluis) 
DSG “De Sluis” stelt zich ten doel om gedetineerden en ex- gedetineerden 
van Justitieel Complex Zaanstad (JCZ) ondersteuning te bieden bij 
praktische zaken, hulp aan hun families en bij terugkeer in de samenleving. 
De Sluis heeft een diaconaal pastor in dienst die in het JCZ aanwezig is om 
verbinding te leggen met gedetineerden met een hulpvraag. Zo kan de 
diaconaal pastor in samenwerking met de geestelijke verzorgers binnen al 
contacten leggen met het oog op het hulpaanbod buiten het JCZ. Daarnaast 
coördineert de diaconaal pastor de inzet van de vrijwilligers van de Sluis in 
het JCZ en wordt er vanuit de Sluis praktische hulp (bijv. kleding) geboden. 
Voor meer informatie, bezoek www.dsgdesluis.nl. 
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  
 


