
                                        
 

 

Orde van Dienst – Zondag 2 oktober 2022  

Voorganger: Gerbrand Molenaar  

Ouderling van dienst: Ans van Raalte-Deschan 

Orgel: Leo Kramer 

Koster, Beeld & Geluid: Wim Knabe en Guus Westra 

Thema: Dichter bij God – de betekenis van liturgie 

 

Welkom en mededelingen (ouderling van dienst) 

 

Zingen: lied 287: 1 en 2

 

1. Rond het licht dat leven doet, 

groeten wij elkaar met vrede;  

wie in voor- of tegenspoed, 

zegen zoekt, mag binnentreden,  

bij de Heer zijn wij hier thuis,  

kind aan huis.  

 

2. Rond het boek van Zijn verbond, 

noemen wij elkaar bij name,  

roepen wij met hart en mond, 

levenswoorden: ja en amen, 

als de kerk van liefde leest, 

is het feest. 

 

Bemoediging en groet  

 

Moment van stilte en inkeer > woorden uit psalm 42 

 

Zingen: lied 286 

 

1. Waar de mensen dwalen in het donker 

draai je om en zie het nieuwe licht 

Zie het licht dat God ons gaf in Jezus  

Zie de mens die ieder mens verlicht 

 

Refrein: 

Want het licht is sterker dan het donker 

en het daglicht overwint de nacht 

Zoek je weg niet langer in het duister 

Keer je om en zie Gods nieuwe dag 

P R O T E S T AN T SE   G E M E EN T E   AM ST E R D AM    -   W AT E R G R AA F SM E ER 



 

2. Waar de mensen lijden onder onrecht 

in een wereld die geen vrede vindt, 

heb vertrouwen, draag het kruis met blijdschap  

er is licht dat alles overwint. 

Refrein: 

 

3. Steek een kaars aan tegen al het duister, 

als een teken in een bange tijd, 

dat ons leven niet in wanhoop eindigt  

dat de vrede sterker is dan strijd. 

Refrein: 

 

Gebed 

 

Moment met de kinderen  

https://www.youtube.com/watch?v=F9Cf1sfHu_U 

 

Schriftlezing: Psalm 116 
 

1De HEER heb ik lief, Hij hoort 

mijn stem, mijn smeken, 
2Hij luistert naar mij, 

ik roep Hem aan, mijn leven lang. 
3Banden van de dood omknelden mij, 

angsten van het dodenrijk grepen mij aan, 

ik voelde angst en pijn. 
4Toen riep ik de naam van de HEER: 

‘HEER, red toch mijn leven!’ 
5De HEER is genadig en rechtvaardig, 

onze God is een God van ontferming, 
6de HEER beschermt de eenvoudigen, 

machteloos was ik en Hij heeft mij bevrijd. 
7Kom weer tot rust, mijn ziel, 

de HEER heeft naar je omgezien. 
8Ja, U hebt mijn leven ontrukt aan de dood, 

mijn ogen gedroogd van tranen, 

mijn voeten voor struikelen behoed. 
9Ik mag wandelen in het land van de levenden 

onder het oog van de HEER. 
10Ik bleef vertrouwen, ook al zei ik: 

‘Ik ben diep ongelukkig.’ 
11Al te snel dacht ik: 

Geen mens die zijn woord houdt. 
12Hoe kan ik de HEER vergoeden 

wat Hij voor mij heeft gedaan? 
13Ik zal de beker van bevrijding heffen, 

https://www.youtube.com/watch?v=F9Cf1sfHu_U


de naam aanroepen van de HEER 
14en mijn geloften aan de HEER inlossen 

in het bijzijn van heel zijn volk. 
15Kostbaar in de ogen van de HEER 

is het leven van zijn getrouwen. 
16Ach HEER, ik ben uw dienaar, 

uw dienaar ben ik, de zoon van uw dienares: 

U hebt mijn boeien verbroken. 
17U wil ik een dankoffer brengen. 

Ik zal de naam aanroepen van de HEER 
18en mijn geloften aan de HEER inlossen 

in het bijzijn van heel zijn volk, 
19in de voorhoven van het huis van de HEER, 

binnen uw muren, Jeruzalem. 

Halleluja! 

 

Zingen: psalm 116: 1, 2, 3 en 8 

 

1. God heb ik lief, want die getrouwe Heer 

nam, toen ik riep, met toegenegen oren 

mijn woorden aan. Hij zal mij blijven horen 

en levenslang ben ik niet eenzaam meer. 

 

2. Toen de benauwdheid dreigend op mij viel 

en angsten voor het doodsrijk mij bekropen, 

heb ik de naam des Heren aangeroepen 

en weende: Heer mijn God, bewaar mijn ziel! 

 

3. Hij is goedgunstig in gerechtigheid, 

Hij wil zich altijd over ons ontfermen. 

Zijn kracht kwam mij, eenvoudige, beschermen. 

Rust nu, mijn ziel, de Heer heeft u bevrijd. 

 

8. Voor 't oog van al de zijnen zal ik Hem 

offers van dank naar mijn beloften brengen, 

in 's Heren voorhof mijn gejubel mengen 

met uw lofprijzingen, Jeruzalem. 

 

Themapreek: Dichter bij God – de betekenis van liturgie

“Your life is not about you, you are about Life.” – Richard Rohr 

 

Zingen: lied 972 

 

Allen:  1. Hoe goed, o Heer, is 't hier te zijn, 

bij woord en water, brood en wijn, 

waar alles ons een dag voorspelt 

dat hel en dood zijn neergeveld. 



 

Allen:  2. Ons leven zal geborgen zijn 

en eenmaal zal het morgen zijn, 

als helder licht ons overstraalt; 

een Davidsster die nooit meer daalt. 

 

Mannen: 3. Hier staan wij waar uw stem weerklinkt 

en 't eerste licht in duister blinkt 

dat scheiding maakte tussen nacht 

en morgenstond het leven wacht. 

 

Vrouwen: 4. O Heer, wij leven totterdood 

Gij roept ons uit de moederschoot 

om ongehinderd op te staan 

en naar 't beloofde land te gaan. 

 

Mannen: 5. Gij doet ons reizen door de tijd, 

verbonden in saamhorigheid, 

in vreugde en verwondering, 

in hoop en liefde onderling. 

 

Vrouwen: 6. Heb dank, dat Gij aanvaarden wilt 

wat hier een mens van de aarde tilt: 

een oogst, een dienst van offerand. 

Wij geven 't U uit uwe hand! 

 

Mannen: 7. Gij Geest die woorden leven doet 

zodat ons oor het woord ontmoet 

waarmee Gij roept wat nog niet is, 

uw toekomst, uw geschiedenis, 

 

Vrouwen: 8. ontsteek uw licht in onze geest, 

zodat ons hart verwonderd leest 

wat nog voor 't oog verborgen ligt 

in uw bereik, in uw gezicht; 

 

Allen:  9. en als wij treden in de kring 

rondom uw heil en zegening, 

verenig ons en maak ons vrij 

van dood en schuld en slavernij! 

   

Allen:   10. Geloofd zij God die eeuwig leeft. 

Geloofd Hij die zijn leven geeft! 

Geloofd Hij die ons leven doet: 

één lichaam uit één vlees en bloed. 

 



Danken en bidden  

 

Inzameling van de gaven 

 

Zingen: lied 150a: 2 en 4 

 

2 Geprezen zij God! Gij allen op aard,  

aanbid Hem die u als kinderen aanvaardt.  

Loof Hem die uw Heer is met juichende stem.  

Beantwoord zijn liefde: leef altijd voor Hem!  

 

4. Geprezen zij God! Ons lied is gewijd 

aan Hem die altijd ons helpt en geleidt. 

Om zijn goede schepping, om hemels genot, 

zijn gunst en vergeving: geprezen zij God! 

 

Heenzending en zegen 

 

 

Toelichting bij de collecten: 

1e collecte: De Kerk - het werk in en rondom De Bron  

Bankrekeningnr NL10 INGB 0004 6220 84  tnv Diac. Prot.Gem. Watergraafsmeer 

2e collecte: PKN – Israëlzondag – Kerk en Israël onopgeefbaar verbonden 

Kerk en Israël, onderdeel van de Protestantse Kerk en Kerk in Actie werken samen 

vanuit een drievoudige roeping: de onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël, 

de oecumenische roeping (verbondenheid met Palestijnse christenen) en de 

diaconale roeping. Belangrijke aandachtsgebieden hierbij zijn belangstelling wekken 

voor de joodse wortels van het christendom, de ontmoeting met het jodendom 

stimuleren en antisemitisme bestrijden. Predikanten worden hierop toegerust. 

 

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 

mailto:molenaargt@gmail.com

