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Orde van dienst – Zondag 15 mei 2022 
 

Voorganger: ds. W.J. van Schaik 
 
Organist: Edwin Droogendijk 
 
Aanvang: 10.00u 
 
 

 
Welkom en mededelingen door ouderling van dienst 
 
Zingen: Psalm 145: 1 en 3 
 

1. O Here, hoor naar mijn gebeden, 
zie mij als smeek'ling tot U treden, 
verhoor mij, God, die trouw betoont, 
die ieder richt naar recht en reden, 
die boven ons als koning troont. 

3. De vijand staat mij naar het leven, 
heeft tegen mij de hiel geheven. 
O God, ik ben in nood en pijn. 
Wil niet mijn leven overgeven 
aan 't donker waar de doden zijn. 

 
Gelegenheid voor persoonlijk stil gebed 
 
Votum en groet 
 
Zingen: Psalm 119a: 1 en 2 (Liedboek 2013) 

 
Lezing van de leefregels 
 
Zingen: Wil je opstaan en mij volgen (Hemelhoog 386: 1, 2 en 5) 
 

1. Wil je opstaan en mij volgen als Ik noem je naam? 
Wil je dienen in ’t verborgen, zonder roem of faam? 
Wil je leven op de wind, broos en kwetsbaar als een kind? 
Zul je geven wat Ik vind in jou en jij in Mij? 

 

2. Op U laat ik mij voorstaan, 
ik ben aan U gehecht. 
Waar Gij betrouwbaar voorgaat 
ontvouwt zich weer een weg. 
De paden die ik zelf bedacht 
zijn doelloos doodgelopen. 
Zij voerden in de nacht. 
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2. Wil je gaan op nieuwe wegen, steil en ongewis? 
Wil je zijn tot hoed' en zegen voor wie vreemd'ling is? 
Val je niet een mens te hard die in leugens is verward? 
Hoor je 't kloppen van mijn hart in jou en jij in Mij? 
 
5. Heer van liefde en van licht, vervul mij met uw Geest. 
Laat mij zijn op U gericht, en maak mij onbevreesd. 
Dat ik in uw voetspoor ga, uw ontferming achterna, 
en met lijf en ziel besta in U en Gij in mij. 

 

 
Moment voor de kinderen 
 
Gebed om de opening van het Woord 
 
Schriftlezing: 1 Johannes 3: 18-24 
 
18Kinderen, we moeten niet liefhebben met de mond, met woorden, maar waarachtig, met daden. 
19Dan weten we dat we voortkomen uit de waarheid en kunnen we met een gerust hart voor God 
staan. 20En zelfs als ons hart ons aanklaagt: God is groter dan ons hart, hij weet alles. 21Geliefde 
broeders en zusters, als ons hart ons niet aanklaagt, kunnen we ons vol vertrouwen tot God wenden. 
22en ontvangen we van hem wat we maar vragen, omdat we ons aan zijn geboden houden en doen 
wat hij wil. 23Dit is zijn gebod: dat we geloven in de naam van zijn Zoon Jezus Christus en elkaar 
liefhebben, zoals hij ons heeft opgedragen. 24Wie zich aan zijn geboden houdt blijft in God, en God 
blijft in hem. Dat hij in ons blijft, weten we door de Geest die hij ons heeft gegeven.  
 
Zingen: Gezang 481: 1, 3 en 4 
 

1. O grote God die liefde zijt, 
o Vader van ons leven, 
vervul ons hart, dat wij altijd 
ons aan uw liefde geven. 
Laat ons het zout der aarde zijn, 
het licht der wereld, klaar en rein. 
Laat ons uw woord bewaren, 
uw waarheid openbaren. 
 
4. Wij danken U, o liefde groot, 
dat Christus is gekomen. 
Wij hebben in zijn stervensnood 
uw diepste woord vernomen. 
Nog klinkt dat woord; het spreekt met macht 
en het wordt overal volbracht 
waar liefde wordt gegeven, 
wij uit uw liefde leven. 

3. Leer ons het goddelijk beleid 
der liefde te beamen, 
opdat wij niet door onze strijd 
uw goede trouw beschamen. 
Leg ons de woorden in de mond 
die weer herstellen uw verbond. 
Spreek zelf door onze daden 
van vrede en genade. 

 
Preek 
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Zingen: Heer, wijs mij uw weg (Hemelhoog 420: 1, 2 en 4) 
 

1. Heer, wijs mij uw weg 
en leid mij als een kind 
dat heel de levensweg 
slechts in U richting vindt. 
Als mij de moed ontbreekt 
om door te gaan, 
troost mij dan liefdevol  
en moedig mij weer aan. 
 
4. Heer toon mij uw plan; 
maak door uw Geest bekend 
hoe ik U dienen kan 
en waarheen U mij zendt. 
Als ik de weg niet weet, 
de hoop opgeef, 
toon mij dat Christus heel 
mijn weg gelopen heeft. 

2. Heer, leer mij uw weg, 
die zuiver is en goed. 
Uw woord is onderweg 
als een lamp voor mijn voet. 
Als mij het zicht ontbreekt, 
het donker is, 
leid mij dan op uw weg,  
de weg die eeuwig is. 

 
Woord door Marco & Agnes 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Collecte – kort muzikaal intermezzo 
 
Zingen: Lied 657: 1, 2 en 4 (Liedboek 2013) 

 
Zegen (staande)  

2. Al is mijn stem gebroken, 
mijn adem zonder kracht, 
het lied op and’re lippen 
draagt mij dan door de nacht. 
Door ademnood bevangen 
of in verdriet verstild: 
het lied van Uw verlangen 
heeft mij aan ’t licht getild. 
 
4. Ons lied wordt steeds gedragen 
door vleugels van de hoop. 
Het stijgt de angst te boven 
om leven dat verloopt. 
Het zingt van vergezichten, 
het ademt van uw Geest. 
In ons gezang mag lichten 
het komend bruiloftsfeest. 
 


