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Orde van Dienst – 17 oktober 2021  

Voorganger: Ds. Christien Dekker 

Ouderling van dienst: Ans Deschan  

Orgel/piano: Peter van Dongen 

Koster, Beeld & Geluid: Wim Knabe  

Thema: Aan tafel met Jezus 

 

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst 

 

Zingen: Psalm 84: 1 en 2 

 

Hoe lieflijk, hoe goed is mij, HEER, 

het huis waar Gij uw naam en eer 

hebt laten wonen bij de mensen. 

Hoe brand ik van verlangen om 

te komen in uw heiligdom. 

Wat zou mijn hart nog liever wensen 

dan dat het juichend U ontmoet 

die leven zijt en leven doet. 

 

Het heil dat uw altaar omgeeft 

beschermt en koestert al wat leeft. 

De mus, de zwaluw vindt een woning. 

Haar jongen zijn in veiligheid. 

Mij is een schuilplaats toebereid 

in het paleis van U, mijn Koning. 

Heil hen die toeven aan uw hof 

en steeds zich wijden aan uw lof. 

 

Stil gebed, Bemoediging en Groet 

 

Gebed om ontferming 

 

Zingen: Lied 305 

 

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! 
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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! 

 

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! 

 

Moment met de kinderen 

 

Zingen als gebed om de opening van het Woord: Lied 333 (2x) 

 

Kom, Geest van God, maak onze harten open, 

dat Christus bij ons woning vindt. 

 

Bijbellezingen: Spreuken 4: 23-27 en Lukas 11: 37-44 

 

Zingen: Lied 1005: 1, 2 en 5 

 

Zoekend naar licht hier in het duister, 

zoeken wij U, waarheid en kracht. 

Maak ons uw volk, heilig, vol luister, 

schijn in de donkere nacht. 

 

Christus, ons licht, 

schijn door ons heen, schijn door het duister. 

Christus, ons licht, 

schijn ook vandaag, hier in uw huis. 

 

Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen, 

zoekend naar hoop, troost in uw woord. 

Spreek door ons heen tot de verdrukten, 

zo wordt uw stem gehoord. 

 

Christus, ons licht, 

schijn door ons heen, schijn door het duister. 

Christus, ons licht, 

schijn ook vandaag, hier in uw huis. 

 

Met zoveel gaven aan ons gegeven, 

voor zoveel leed, zoveel gemis. 

Maak ons uw dienaars, leer ons te delen, 

totdat uw rijk hier is. 
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Christus, ons licht, 

schijn door ons heen, schijn door het duister. 

Christus, ons licht, 

schijn ook vandaag, hier in uw huis. 

 

Verkondiging 

 

Luisterlied: Lied 388 gezongen door Leona Philippo 

 

1.Voor ieder van ons een plaats aan de tafel, 

voor ieder van ons schoon water en brood, 

een veilige plek, een plaats om te schuilen, 

een plaats in Gods licht als tafelgenoot. 

 

Refrein: 

Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen: zij scheppen geluk! 

Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen: zij scheppen recht en geluk! 

 

2.Voor ieder van ons een plaats aan de tafel, 

voor iedere vrouw, voor iedere man. 

Niet minder of meer, de een of de ander: 

het delen van macht is deel van ons plan. 

Refrein 

 

3.Voor jong en voor oud een plaats aan de tafel, 

Want iedere stem geeft klank aan het koor. 

Een hand zoekt een hand, de jongste de oudste; 

Ze vinden elkaar en niemand gaat voor. 

Refrein 

 

4.Voor ieder van ons een plaats aan de tafel, 

beschadigd of gaaf, rechtvaardig of slecht, 

en ondanks de pijn: een plaats van vergeving, 

genadig begin van goddelijk recht. 

Refrein 

 

5.Voor ieder van ons een plaats aan de tafel, 

van eerbied vervuld, van angsten bevrijd, 

een plaats om te zijn, een plaats om te worden 

getuige van Hem, een levend bewijs. 

Refrein 

 

Samen bidden – danken – stil zijn 

 

Aankondiging van de collecten 
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Slotlied: Lied 423  

 

Nu wij uiteengaan vragen wij God: 

Ga met uw licht voor ons uit! 

Nu wij uiteengaan wens ik jou toe: 

Ga met God! 

Vaya con Dios en à Dieu! 

 

Voor wie ons lief zijn vragen wij God: 

Ga met uw licht voor hen uit! 

Al onze vrienden wensen wij vrede: 

Ga met God! 

Vaya con Dios en à Dieu! 

 

Voor alle mensen op onze weg: 

Vrede en goeds in elk huis! 

Voor al wie kwamen onder dit dak: 

Ga met God! 

Vaya con Dios en à Dieu! 

 

Zegen  

 

 

 

Collecten: Bij de uitgang staan twee collecteschalen 

1e collecte: voor het werk in en rondom De Bron 

2e collecte: Kerk in Actie - Wereldvoedseldag - boeren in Kameroen 

In het noorden van Kameroen kunnen boeren maar vier maanden per jaar zaaien en 

oogsten, alleen in het regenseizoen. Maar door klimaatverandering zijn de regens 

onvoorspelbaar geworden: soms valt er te weinig, soms juist te veel. Met steun van 

Kerk in Actie leert de kerk in Kameroen boeren landbouwmethoden waarmee de oogt 

meer oplevert. Zo kunnen ze ook in droge perioden overleven. De kerk betrekt zowel 

christenen als moslims bij haar project. Zo stimuleert ze tegelijkertijd een vreedzame 

samenleving. 

Rekening nr. NL89 ABNA 0457 457 457 ten name van Kerk in Actie onder vermelding 

van Werelddiaconaat oktober.  

 


