
Orde van dienst, zondag 28 juni 2020 
 
Woord van welkom 
STILTE 
Klokgelui 
ORGELSPEL 
 
Ingangslied 910:1,2 
1 Soms groet een licht van vreugde/de christen als hij zingt: 
de Heer is’t die met vleugels/van liefde hem omringt. 
Loopt alles ons ook tegen,/Hij zal ons’t goede doen, 
Hij geeft na donk’re regen/een mild een klaar seizoen. 
 
2 Goddank, wij overdenken/’t geheim van onze Heer, 
het heil dat Hij wil schenken,/dat nieuw is altijd weer. 
Bevrijd van onze zorgen/begroeten wij de dag 
en vrezen niet de morgen,/Wat hij ook brengen mag. 
 
BEMOEDIGING 
V: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. 
G: AMEN. 
V: onze hulp is in de naam van de Heer, 
G: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT. 
V: Die trouw houdt tot in eeuwigheid 
G: EN NIET LOSLAAT HET WERK VAN ZIJN HANDEN. 
 
GEBED van toenadering 
 
INGANGSPSALM MET ANTIFOON 
 
Antifoon door voorzang 
Keer u tot mij en wees mij genadig, ik ben alleen en ellendig. 
Zie mij in mijn nood, in mijn ellende, vergeef mij al mijn zonden. 
 
Psalm 25, in beurtspraak door gemeente (orgelzijde; è klokzijde) 
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Naar U, Heer, gaat mijn verlangen uit,* mijn God, op U vertrouw ik. 
 
è Maak mij, Heer, met uw wegen vertrouwd,* leer mij uw paden te          
      gaan. 

 
Wijs mij de weg van uw waarheid en onderricht mij,*  
Want U bent de God die mij redt,º 
Op U blijf ik hopen, elke dag weer. 
 
è Denk niet aan de zonden uit mijn jeugd,º 
      Maar denk met liefde aan mij* 
      En laat uw goedheid spreken, Heer. 
 
Vergeef mij, Heer, mijn grote schuld,• 
Omwille van uw naam. 
 
è Ik houd mijn oog gericht op de Heer, • 
      Hij bevrijdt mijn voeten uit het net. 
 
Herhaling antifoon door voorzang 
 
KYRIE 
Voorzang coupletten 997 
–en vele duizenden, ontheemd, gevlucht uit eigen land, 
Beducht voor tirannie, geweld, voor dood, voor moord en brand; 
genade Heer, hoor ons gebed, zie deze wereld aan! 
G: HEER ONTFERM U 
 
Ons mensenhart vol wrevel, drift; de harde hand die slaat, 
een straat in redeloze strijd, de macht lijkt aan het kwaad; 
genade Heer, hoor ons gebed, zie deze wereld aan! 
G: CHRISTUS  ONTFERM U 
 
En binnen heerst de bittre twist, het woord wordt tot verwijt, 
dit huis bood eens geborgenheid, verhult nu schaamte en nijd; 
genade Heer, hoor ons gebed, zie deze wereld aan! 
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O God, uw groot begrijpend hart kent onze angst en pijn; 
genees de zieke wereld weer, zodat zij goed zal zijn. 
genade Heer, hoor ons gebed, zie deze wereld aan! 
 
GLORIA (door voorzang) 
 

DIENST VAN HET WOORD 
Groet (gesproken) 
V: De Heer zij met u 
G: EN MET UW GEEST 
 
GEBED 
 
LEZINGEN 
JESAJA 30:15-21 
Psalm 25d (voorzang) 
Refrein Naar U gaat mijn verlangen Heer. 
Richt mij, Gij zijt de God die mij redt en op U wacht ik een leven lang. 
Herinner U, hoe Gij barmhartig zijt geweest, hoe een en al liefde van meet 
af aan. 
Goede en betrouwbare God, wie afgedwaald is wijst Hij de weg. 
Arme en ootmoedige mensen spoort Hij aan zijn weg te houden. 
Alle wegen van God zijn liefde en trouw voor wie bewaren het woord van 
zijn verbond. 
 
BRIEF AAN DE ROMEINEN 6:1,2,10,11 
Zondagslied 944 (voorzang) 
O Heer, verberg U niet voor mij,/wanneer ik mij verberg voor U. 
Gij weet het, ik bewn bang voor U,/ontwijk U en verlang naar . 
O ga niet aan mijn hart voorbij. 
 
En wees niet toornig over mij,/wanneer ik U geen liefde bied. 
Ik noem U, maar ik ken U niet,/ik buig mij, maar ik ben het niet 
en mijn gebed is tegen mij. 
 
Spreek zelf in mij het rechte woord./Zo vaak ik woorden voor U vond, 
heb ik mij in mijn woord vermomd./Nu wacht ik tot Gij zelve komt 

en spreekt, zodat uw knecht het hoort.  
 
Heer, roep mij als uw dwalend schap,/dat U niet zoekt en U niet vindt. 
Geef mij, als een die Gij bemint,/geef, dat ik als uw eigen kind 
uw stem mag horen in mijn slaap. 
 
Allen gaan staan. –   Halleluja 
EVANGELIE VOLGENS LUCAS 15:1-7 
G: LOF ZIJ U, O HERE (gesproken) 
 
PREEK 
ORGELSPEL  
“Liebster Jesu, wir sind hier” (Koraalbewerking van J.S.Bach, BWV 731) 
 
Afkondigingen 
VOORBEDEN 
Onze Vader (geheel gesproken) 
 
Gezang 863 
Nu laat ons God de Here/dankzeggen en Hem eren, 
want goed zijn alle dingen/die wij van hem ontvingen. 
 
Want lijf en ziel en leven/heeft ons de Heer gegeven. 
Hij zal ze ook bewaren/in allerlei gevaren. 
 
Een arts is ons gegeven/die zelve is het leven: 
Christus , voor ons gestorven, heeft ons het heil verworven. 
 
Hij heeft aan ons vergeven/de schuld en schenkt ons leven. 
Bij U, o God, bezitten/ wij schatten ongeweten. 
 
Wij bidden U, Algoede:/wil altijd ons behoeden; 
de kleinen en de groten,/houd ze in uw hart besloten. 
 
Bewaar ons in uw waarheid,/geef ons op aarde vrijheid, 
met alle mensen samen/ uw rijk, Heer, te beamen. 
 
ZEGEN, beantwoord met gesproken AMEN 
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