
Orde van dienst 
Zondag 21 augustus 2022  
10e zondag van de zomer 

Grote of St.- Bavokerk  
 

Jazzdienst met  
Joris Roelofs 
basklarinet 

 
voorganger ds. Tom de Haan 

orgel: Anton Pauw  
ouderling: Niek Rooseboom 
diaken: Marleen van Anken 

koster: Bas Romeijn 
 
 

 
 
(Er is vanmorgen crèche voor kinderen t/m 4 jaar. Geen kindernevendienst.) 
 
Orgelspel 

 
Welkom en thema  
        

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 
       We gaan zitten 

Gebed  

Zingen: 848 Al wat een mens te kennen zoekt 



 

2) 
Geen mensenoog heeft dat gezien, 
geen oor heeft het gehoord; 
het wordt ternauwernood vermoed 
en aarzelend verwoord. 
 
3)  
De mens die naar uw wijsheid zoekt, 
van harte, met verstand – 
doet Gij uw wereld ondergaan 
als maaksel van uw hand. 

 

4)  
Als wij uw sporen bijster zijn, 
Heer, geef ons denken moed; 
leer ons te luisteren naar de Geest 
die doven horen doet. 
 
5) 
Eer aan de Vader, Zoon en Geest, 
aan de drie-ene macht: 
geheim dat aan de oorsprong staat 
en in het eind ons wacht. 

 
Inleiding door Joris Roelofs 
 
Muziek 
 
Psalm 12 
 
Muziek 
 
1 Korinthe 13, 4 – 7  
 
Muziek 
 
Johannes 18, 36 - 38 

 
Muziek 
 
Verkondiging 
 



  

Orgelspel 
 
Collecte-aankondiging, mededelingen en bloemengroet 
 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader 
 
 Stil gebed 

 Allen:  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. 

 
       We gaan staan 
Slotlied: 653, 1, 4 en 7 U kennen, uit en tot U leven 

 



  

 
4 
Gij zijt het licht van God gegeven, 
een zon die nog haar stralen spreidt, 
wanneer het nacht wordt in ons leven, 
wanneer het nacht wordt in de tijd. 
O licht der wereld, zie er is 
voor wie U kent geen duisternis. 
 

7 
O Christus, ons van God gegeven, 
Gij tot in alle eeuwigheid 
de weg, de waarheid en het leven, 
Gij zijt de zin van alle tijd. 
Vervul van dit geheimenis 
uw kerk die in de wereld is.

Zegen  
  Allen:      AMEN 
        We gaan zitten 
Orgelspel 
 
 
 

 
 
Zondagmiddag-orgelconcerten in augustus 
Vanmiddag in deze kerk, 15:00 tot 15:45: Jaco van Leeuwen, Flentrop-orgel en 
Müller-orgel  Zie voor informatie de website van de Vereniging Vrienden van de 
Grote- of St. Bavokerk. 
 
Zomerprogramma in Schalkwijk  
Als vanouds wordt er in de zomervakantie in de Ontmoetingskerk zes weken 
lang een zomerprogramma georganiseerd, op woensdagen, vanaf 20 juli 2022 
tussen 14.30-16.00u. Mocht u met het openbaar vervoer komen, dan kunt u 
uitstappen bij de bushalte ‘Belgiëlaan’, vanaf daar is het ongeveer drie minuten 
lopen naar de Ontmoetingskerk. Hopelijk tot ziens bij het zomerprogramma!  
 
Theemiddag 
Na de zomerstop is er op 25 augustus weer een theemiddag, 14.00 tot 15.30 
uur in het wijkgebouw.  


