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Orde van dienst zondag 2 oktober 2022 – 09.30 uur 
Israëlzondag 
 
Oefenen voor de dienst: ’Onze Vader in de hemel’- Lied 1006 
 
Welkom en mededelingen  
 
We gaan staan 

 
Aanvangslied, zingen uit Israëls liedboek, Psalm 6, 
- ‘een lied van Kain?’ 
 
1. Nieuwe berijming 1973 
Heer, toon mij uw genade, 
straf mij niet naar mijn daden, 
ik was in kwaad verblind. 
Komt mij uw hand kastijden, 
sla mij met medelijden 
als uw weerspannig kind. 

2. Psalmen anders, 2022 
Het duister zal verdwijnen 
de stemmen en de pijnen 
als God hoort wat ik zeg. 
Als U terug wilt komen, 
genade laten stromen, 
dan spoelt de vijand weg. 

 
9. Oude berijming 1773 
De HEER' wild' op mijn kermen 
Zich over mij ontfermen; 
Hij heeft mijn stem verhoord, 
De HEER zal op mijn smeken, 
Geen hulp mij doen ontbreken; 
Hij houdt getrouw Zijn woord. 
 
Bemoediging en groet   (hierna gaan we zitten) 
 

Inleiding op de dienst 
 
Gebed om ontferming 
 
Zingen: Loflied ’Alles wat adem heeft love de Here’ -  
        Lied 146C: 1 
 
Gebed bij de opening van het Woord 
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Kinderlied: ‘Laat de kind’ren tot mij komen’ 
 
Laat de kindren tot mij komen, 
alle, alle kindren. 
Laat de kindren tot mij komen, 
niemand mag ze hindren. 
Want de poorten van mijn rijk, 
staan voor kindren open, 
laat ze allen groot en klein, 
bij mij binnen lopen. 
 

Laat de mensen tot mij komen, 
over alle wegen. 
Laat de mensen tot mij komen, 
houdt ze toch niet tegen. 
Want de poorten van mijn rijk, 
gaan ook voor hen open, 
als ze aan een kind gelijk, 
bij mij binnen lopen. 

Moment met de kinderen 
 

 
 
Kinderen krijgen het licht mee en onder het zingen van een kaarsenlied gaan 
ze naar de nevendienst. 

 
 



3 
 

Wij gaan voor even uit elkaar en delen nu het licht, 
Dat licht vertelt ons iets van God, op Hem zijn wij gericht. 
 
Wij geven Gods verhalen door en wie zich openstelt,  
ervaart misschien een beetje licht door wat er wordt verteld. 
 
Straks zoeken wij elkaar weer op en elk heeft zijn verhaal. 
Het licht verbindt ons met elkaar, het is voor allemaal. 

 
Schriftlezing: Genesis 4:8-16 
 
Zingen: Lied 170 ( Liedboek voor de kerken 1973) 
 

1.Meester, men zoekt U wijd en zijd, 
komend langs velerlei wegen. 
Oud’ren gaan rustig, welbereid 
jongeren aarzlend U tegen. 
Maar vroeg of laat, 't zij dag of nacht, 
eens vindt G’ons moe en zonder kracht, 
hunkerend naar uwe zegen. 
 
2. Arts aller zielen, 't is genoeg, 
als Gij ons neemt in uw hoede. 
Heel toch de wond, die 't leven sloeg, 
laat ons niet hoop’loos verbloeden. 
Spreek slechts één woord, één woord met macht, 
dan krijgt ons leven nieuwe kracht. 
Spreek, dan keert alles ten goede. 

 
Overdenking 
 
Zingen: ‘Samen op de aarde’ - Lied 993: 1, 2, 4, 5 en 6 
 
Kinderen komen terug uit de nevendienst tijdens het tussenspel voor het 
laatste couplet. 
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Gebeden, stil gebed, gezongen ‘Onze Vader’ -Lied 1006 
 
De kinderen kunnen uit de crèche opgehaald worden 

 
Aandacht voor de collecte 
 
We gaan staan 

 
Slotlied: ‘Wonen overal’ - Lied 419  
 
Zegen 
Beantwoord met het gezongen ‘Amen’ (3x) 
 


