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Orde van dienst voor zondag 6 november 2022 – 09.30 uur 
 Viering van het HA 

 
Orgelspel 
 
Welkom en mededelingen 
 
we gaan staan 
 
Lied van de intocht: Psalm 121 vers 3 en 4 
 
Stil gebed, drempelgebed, bemoediging en groet 
 
Antwoordlied: ‘Mijn hulp is van u Heer’ - Opwekking 640 
 

Ik hef mijn ogen op naar de bergen 
Waar komt mijn hulp vandaan? 
Ik hef mijn ogen 
Op naar U, Heer 
Die mij bij zal staan 
Mijn hulp is van U, Heer 
Die alles heeft gemaakt 
U zult voorkomen dat 
Ik wankel of val. 
U bent mijn beschermer 
Die over mij waakt 
Die niet sluimeren of slapen zal 

Wat kan mij gebeuren 
Door zon of door maan? 
U bent mijn schaduw 
U bent er altijd 
Bewaart heel mijn leven 
Mijn komen en gaan 
U beschermt mij tot in eeuwigheid 

Mijn hulp is van U, Heer 
 
we gaan zitten 
 
Gebed om Gods ontferming 
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Samenzang kyrie lied: ‘Heer, hoort Gij niet de wereld’ 
      Zingende Gezegend A.F. Troost, melodie lied 
      281 nieuw liedboek, ook in ELB nr. 320 

 
Heer, hoort Gij niet de wereld U om vrede vragen, 
de honger en de dorst naar de gerechtigheid;  
hoort Gij niet hoe wij smeken, schreeuwen, kermen, klagen, 
hoelang, o Heer, hoelang? Het is de hoogste tijd!  
 
Ziet Gij niet allerwegen wapens opgeheven,  
verwarring, grof geweld, bedreiging met de dood;  
ziet Gij niet hoe wij vechten om te blijven leven, de handen 
uitgestrekt, als bedelaars om brood?  
 
Reikhalzend strekken wij ons naar dat hemelhoge,  
dat veelbelovend rijk – o, laat ons op uw tijd  
met boordevolle handen en verrukte ogen  
de vrede binnengaan: het land Gerechtigheid! 

 
Leefregel 
 
Samenzang glorialied: ‘o Heer, mijn God, wanneer ik in verwondring’ 
         Opwekking 407 / ELB nr. 374 

 
O, Heer mijn God, wanneer ik in verwondering  
de wereld zie die U hebt voortgebracht.  
Het sterrenlicht, het rollen van de donder,  
heel dit heelal, dat vol is van uw kracht.  
 
Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God:  
hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij! (2x) 
 
Als Christus komt met majesteit en luister,  
brengt Hij mij thuis, hoe heerlijk zal dat zijn.  
Dan zal ik vol aanbidding voor Hem buigen  
en zingt mijn ziel: o Heer, hoe groot zijt Gij!  
 
Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God  
hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij! (2x) 
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Kinderen in de kerk 
 
Samenzang: ‘Wij gaan voor even uit elkaar’ 
 

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. 

 
De kinderen nemen het licht mee en gaan naar de kindernevendienst 
 
Lezing uit de Bijbel: Jesaja 25: 6 – 9 
 
Uitleg en verkondiging 
 
Orgelspel 
 
Samenzang: ‘Voor ieder van ons’ - Lied 388 vers 1, 2 en 3 
 
Tijdens het tussenspel van de verzen 2 en 3 komen de kinderen terug 
 
Dankgebed en Voorbeden 
 
Afkondiging collecten 
 

Viering van het Heilig Avondmaal 
 
 Welkom en onderwijzing 
 
 Samenzang: ‘De tafel van samen’ - Lied 385 
 
 Inzettingswoorden brood en wijn 
 
 Lopend avondmaal in twee rijen  
 
 Dankzegging 
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we gaan staan 
 
Slotlied: ‘Waar God de Heer’ - Lied 723 vers 1 
 
Wegzending en zegen 
   beantwoord met 3x gezongen ‘Amen’ 
 
Orgelspel 


