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Orde van dienst – Zondag 24 april 2022  

  

Voorganger: ds. W.J. van Schaik 

 

Organist Frank van Zuidam 

  

Aanvang: 10.00 u  

  

  

 Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst. 

 

 Zingen: Psalm 19 vers 1 en 2 

 

1   De hemel roemt den Heer, 
 het firmament geeft eer 
 Hem, die 't heelal volbracht. 
 De dag spreekt tot de dag 
 van wat zijn hand vermag, 
 de nacht meldt het de nacht. 
 Er is geen taal, geen woord, 
 toch wordt alom gehoord 
 een wijd verbreide mare. 
 Geen stem gaat van hen uit, 
 maar overal verluidt 
 hetgeen zij openbaren. 
 

2 God heeft de tent gemaakt, 

waarin de zon ontwaakt 

fier als een bruidegom, 

die blinkend van gewaad 

het bruidsvertrek verlaat 

en licht verspreidt alom. 

Zo, vrolijk als een held 

die tot de zege snelt, 

roept hij de nieuwe morgen; 

hij trekt zijn glanzend spoor 

de ganse hemel door: 

zijn gloed laat niets verborgen. 

  

 

 Stil gebed, votum en groet 

 

 Zingen psalm 19 vers 3 

 

3   Volmaakt is 's Heren wet, 
 die ons verkwikt en redt, 
 waarbij de ziel herleeft. 
 Getrouw en gans gewis 
 is Gods getuigenis, 
 dat dwazen wijsheid geeft. 
 Des Heren woord is goed, 
 wie zijn bevelen doet, 
 zijn hart wordt opgetogen. 
 Recht is het woord van God 
 en louter zijn gebod, 
 een licht voor onze ogen 
 

 

Leefregels 

 

Zingen: gezang 437 

 

1 Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht! 

God, laat mij voor uw aangezicht, 

geheel van U vervuld en rein, 

naar lijf en ziel herboren zijn. 

2   Schep, God, een nieuwe geest in mij, 
 een geest van licht, zo klaar als Gij; 
 dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt 
 en ga de weg die U behaagt. 
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3  Wees Gij de zon van mijn bestaan, 

dan kan ik veilig verder gaan, 

tot ik U zie, o eeuwig Licht, 

van aangezicht tot aangezicht. 

 

 

Gebed om de opening van het Woord  

  

Schriftlezing: 1 Johannes 1:1-7 

 

11Wat er was vanaf het begin, wat wij gehoord hebben, wat wij met eigen ogen gezien en 

aanschouwd hebben, wat onze handen hebben aangeraakt, dat verkondigen wij: het Woord 

dat leven is. 2Het leven is verschenen, wij hebben het gezien en getuigen ervan, we 

verkondigen u het eeuwige leven dat bij de Vader was en aan ons verschenen is. 3Wat wij 

gezien en gehoord hebben, verkondigen we ook aan u, opdat ook u met ons verbonden bent. 

En verbonden zijn met ons is verbonden zijn met de Vader en met zijn Zoon Jezus 

Christus. 4We schrijven u deze brief om onze vreugde volkomen te maken. 

Licht en duisternis 
5Dit is wat wij hem hebben horen verkondigen en wat we u verkondigen: God is licht, er is in 

hem geen spoor van duisternis. 6Als we zeggen dat we met hem verbonden zijn terwijl we 

onze weg in het duister gaan, liegen we en leven we niet volgens de waarheid. 7Maar gaan we 

onze weg in het licht, zoals hijzelf in het licht is, dan zijn we met elkaar verbonden en reinigt 

het bloed van Jezus, zijn Zoon, ons van alle zonde.  

 
Zingen: Psalm 150: 1 en 2  

  

1. Looft God, looft Hem overal. 
Looft de Koning van 't heelal om 
zijn wonderbare macht, om de 
heerlijkheid en kracht van zijn 
naam en eeuwig wezen. Looft 
de daden, groot en goed, die Hij 
triomferend doet.  
Hem zij eer, Hij zij geprezen.  

2. Hef, bazuin, uw gouden stem, 

harp en fluit, verheerlijkt Hem! 

Cither, cimbel, tamboerijn, laat 

uw maat de maatslag zijn van 

Gods ongemeten wezen, opdat 

zinge al wat leeft, juiche al wat 

adem heeft tot Gods eer. Hij zij 

geprezen.  

  

Zingen lied 600 vers 1,2,3 en 4 > door én met de muziekgroep 
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2 Licht, geschapen, uitgesproken, 

licht, dat straalt van Gods gelaat, 

licht uit licht, uit God geboren, 

groet ons als de dageraad! 

3 Licht, aan liefde aangestoken, 

licht, dat door het donker brandt, 

licht, jij lieve lentebode, 

zet de nacht in vuur en vlam! 

4 Licht, verschenen uit den hoge, 

licht, gedompeld in de dood. 

licht, onstuitbaar, niet te doven, 

zegen ons met morgenrood! 

 

 

      Verkondiging 

  

 

Zingen: Psalm 27 vers 1 en 2 

 

1   Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Here! 
 Waar is het duister dat mij onheil baart? 
 Mijn hoge burcht is Hij, niets kan mij deren, 
 in zijn bescherming ben ik wel bewaard! 
 Of zich de boosheid tegen mij verbindt 
 en op mij loert opdat zij mij verslindt, 
 ik ken geen angst voor nood en overval: 
 het is de Heer die mij behouden zal! 
 

   Een ding slechts kan ik van den Heer verlangen, 
 dit ene: dat zijn gunst mij eenmaal geev' 
 Hem dagelijks te loven met gezangen, 
 te wonen in zijn huis zo lang ik leef! 
 Hoe lieflijk straalt zijn schoonheid van omhoog. 
 Hier weidt mijn ziel met een verwonderd oog, 
 aanschouwende hoe schoon en zuiver is 
 zijn licht, verlichtende de duisternis. 
 

 

 

   Dankgebed, voorbeden stilgebed en het ‘Onze Vader’ 

 

 

   Filmpje Alpha Cursus 

   
  Collectemoment 
  

   Zingen gezang 446 vers 1,3,4 en 5  

   

  

1  O Jezus, hoe vertrouwd en goed 

klinkt mij uw naam in 't oor, 

uw naam die mij geloven doet: 

Gij gaat mij reddend voor; 

3   Mijn herder en mijn held, mijn vriend, 
 mijn koning en profeet, 
 mijn priester die mijn schuld ontbindt, 
 mijn weg waarop ik treed; 
 

4   Al wat ik doe, al wat ik wil, 
 het is te zwak, te koud, 
 maar sterk en vurig wordt de ziel 
 wanneer zij U aanschouwt. 
 

5   Zolang Gij nog onzichtbaar zijt, 
 een zon diep in de nacht, 
 roep ik uw nadering reeds uit 
 omdat ik U verwacht. 
 

 

 

  Wegzending en zegen 

________________________________________ 


