
 1 

                                                  
 
 
Orde van Dienst – Zondag 18 oktober 2020  
Voorganger: Gerbrand Molenaar  
Organist/Pianist: Chris van der Veer 
Ouderling van dienst: Aart Noordzij 
Koster, Beeld & Geluid: Michael Mambota en Wim Knabe 
 Thema: De toekomst van de kerk 
 

 
Welkom en mededelingen (ouderling van dienst) 
 
Aanvangslied: Psalm 136: 1, 2 en 3 

 
1. Looft den Heer, want Hij is goed,  
trouw in alles wat Hij doet.  
Want zijn goedertierenheid   
zal bestaan in eeuwigheid.  
  
2. Geeft den God der goden eer,  
jubelt voor der heren Heer.  
Hij doet wond’ren, Hij alleen  
trouw door alle tijden heen.  
  
3. Looft Hem die de hemel schiep,  
zijn verstand is grondloos diep.  
Hij bereidde zee en land.  
Eeuwig houdt zijn liefde stand. 

 
Stil gebed, Votum en groet  
 
Gebed om ontferming 
 
Zingen: lied 305 
 

1. Alle eer en alle glorie 
geldt de luisterrijke naam! 
Vier de vrede die Hij heden 
uitroept over ons bestaan. 
Aangezicht vol van licht, 
zie ons vol ontferming aan! 
 
2. Alle eer en alle glorie 
geldt de Zoon, de erfgenaam! 
Als genade die ons toekomt 
is Hij onze nieuwe naam. 
Licht uit licht, vergezicht, 
steek ons met uw stralen aan! 
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3. Alle eer en alle glorie 
geldt de Geest die leven doet, 
die de eenheid in ons ademt, 
vlam, die ons vertrouwen voedt! 
Levenszon, liefdesbron, 
maak de tongen los voorgoed! 
 

Gebed bij de opening van het Woord 
 
Moment met de kinderen 
  
Zingen: lied 935 

 
1. Je hoeft niet bang te zijn 
al gaat de storm tekeer. 
Leg maar gewoon je hand 
in die van onze Heer. 
 
2. Je hoeft niet bang te zijn 
als oorlog komt of pijn. 
De Heer zal als een muur, 
rondom je leven zijn. 
 
3. Je hoeft niet bang te zijn 
al gaan de lichten uit. 
God is er en Hij blijft, 
als jij je ogen sluit. 
 

 
Schriftlezing: Handelingen 2:37-47 
 

37Toen ze dit hoorden, waren ze diep getroffen en vroegen aan Petrus en de andere apostelen: ‘Wat 
moeten we doen, broeders?’ 38Petrus antwoordde: ‘Keer u af van uw huidige leven en laat u dopen 
onder aanroeping van Jezus Christus om vergeving te krijgen voor uw zonden. Dan zal de heilige Geest 
u geschonken worden, 39want voor u geldt deze belofte, evenals voor uw kinderen en voor allen die 
ver weg zijn en die de Heer, onze God, tot zich zal roepen.’ 40Ook op nog andere wijze legde hij 
getuigenis af, waarbij hij een dringend beroep op zijn toehoorders deed met de woorden: ‘Laat u 
redden uit dit verdorven mensengeslacht!’ 41Degenen die zijn woorden aanvaardden, lieten zich 
dopen; op die dag breidde het aantal leerlingen zich uit met ongeveer drieduizend. 42Ze bleven trouw 
aan het onderricht van de apostelen, vormden met elkaar een gemeenschap, braken het brood en 
wijdden zich aan het gebed. 
43De vele tekenen en wonderen die de apostelen verrichtten, vervulden iedereen met ontzag. 44Allen 
die het geloof hadden aanvaard, bleven bijeen en hadden alles gemeenschappelijk. 45Ze verkochten al 
hun bezittingen en verdeelden de opbrengst onder degenen die iets nodig hadden. 46Elke dag kwamen 
ze trouw en eensgezind samen in de tempel, braken het brood bij elkaar thuis en gebruikten hun 
maaltijden in een geest van eenvoud en vol vreugde. 47Ze loofden God en stonden in de gunst bij het 
hele volk. De Heer breidde hun aantal dagelijks uit met mensen die gered wilden worden. 
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Zingen: lied 975: 1 en 2 

 
1. Jezus roept hier mensen samen 
die in woord, gebed en lied 
Gods aanwezigheid beamen, 
geen belofte gaat teniet. 
Prijs nu God, die goed en trouw is, 
prijs de Zoon, die mensen kent, 
prijs de Geest die als de Trooster 
zich naar ons heeft toegewend. 
 
2. Jezus roept ons te belijden 
Hem als Heer van het Heelal, 
hoeder van ons broze lichaam, 
redder van wie faalt of valt. 
Zing het uit, laat elk het horen, 
zing het heilige verhaal, 
zeg de wereld: Christus´ glorie 
is op aarde neergedaald. 
 

Preek 
 
Zingen: lied 975: 3 en 4 
 

3. Jezus roept ons tot de ander, 
zo verschillend als wij zijn, 
ras of huidskleur, rangen, standen -  
Jezus trekt geen scheidingslijn. 
Ga met vrienden en met vreemden, 
ga met mensen, groot en klein, 
ga met zaligen en zoekers, 
die op zoek naar waarheid zijn. 
 
4. Jezus roept ons tot zijn tafel, 
breed en wereldwijd gedekt, 
waar de kerk bezit haar aardse 
hemelse ontmoetingsplek. 
Deel dan brood en wijn, zijn lichaam, 
deel het lied van liefde weer, 
deel het feest voor heilige zondaars, 
wees te gast bij God de Heer. 

 
Dank- en voorbede  
 
Collecten: 
 
Bij de uitgang staan twee collecteschalen waarin u uw gaven kunt geven. Eén schaal is bestemd voor 
de kerk en het werk in en rond De Bron. De andere collectieschaal is voor het diaconale doel van deze 
zondag: Kerk in Actie - Werelddiaconaat - landbouw Rwanda  
Hier volgt een toelichting: De gemeenschap van zendingsdiaconessen in Rwanda telt ongeveer veertig 
zusters. Zij willen een christelijk getuigenis voor hun omgeving zijn. De zusters werken als lerares, 
verpleegster en kerkelijk werkster in de dorpsgemeenschappen om hen heen. Ze bieden ook een 
landbouwprogramma en een trainingscentrum voor kleine boeren om de voedselzekerheid en 
onderlinge samenwerking in de regio te verbeteren. Zo helpen zij de allerarmste boerinnen en boeren 
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om hun economische positie te verbeteren, zodat zij hun gezin kunnen voeden en geld hebben om 
hun kinderen naar school te laten gaan. Bankrekeningnummer: NL89 ABNA 0457 457 457 
 
Zingen: Lied 413 
 

1. Grote God, wij loven U, 
Heer, o sterkste aller sterken! 
Heel de wereld buigt voor U 
en bewondert Uwe werken. 
Die Gij waart te allen tijd, 
blijft Gij ook in eeuwigheid. 
 
2. Alles wat U prijzen kan, 
U, de Eeuwige, Ongeziene, 
looft uw liefde en zingt ervan. 
Alle engelen, die U dienen, 
roepen U nooit lovensmoe: 
‘Heilig, heilig, heilig’ toe! 
 
3. Heer, ontferm U over ons, 
open uwe Vaderarmen, 
stort uw zegen over ons, 
neem ons op in uw erbarmen. 
Eeuwig blijft uw trouw bestaan 
laat ons niet verloren gaan. 

 
Heenzending en zegen 
 
 
 
 
Hebt u n.a.v. deze dienst behoefte aan gesprek of gebed, spreek dan gerust de voorganger of de 
ouderling van dienst aan. U kunt ook bellen of mailen met de dominee: 06-13831450 / 
molenaargt@gmail.com 
 
Volgende week zondag 25 oktober is er om 10.00 uur weer een  dienst in De Bon waarin ds. Gerbrand 
Molenaar voorgaat. We vieren dan het Heilig Avondmaal.  
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