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Orde van dienst PG Oostvoorne 
11 november 2018 

 
VOORBEREIDING 

 
welkom en afkondigingen 
 
intochtslied (gemeente gaat staan) 
Met nieuwe woorden (uit: Zangen van zoeken en zien, mel. Lied 119) 
 
Met nieuwe woorden voor een oud verhaal, 
niet met een stem versteend in het verleden, 
wel in een taal die twijfelt en die vraagt, 
zonder de harde leer van zekerheden, 
woorden die klinken als een nieuw signaal: 
ruimte waar mensen zich gezegend weten. 
 
Woning waar mensen meer dan welkom zijn, 
een pleisterplaats om bij elkaar te komen, 
waar elk van waarde is die hier verschijnt, 
waar lachen is en tranen mogen stromen, 
deuren die open staan voor groot en klein, 
waar mensen volop nieuwe liefde dromen. 
 
Dank voor een plaats waar elk de ander ziet, 
waar vriend en vreemdeling elkaar ontmoeten, 
dank voor de adem die de vrijplaats biedt, 
dank voor de openheid van niet te moeten, 
dank voor de woorden en het nieuwe lied, 
dank voor de ogen die elkaar begroeten. 
 
moment van stilte 
 
bemoediging 
v. Onze hulp is in de Naam van de Heer  
g. die hemel en aarde gemaakt heeft. 
v. die trouw houdt tot in eeuwigheid, 
   en niet laat varen de werken van zijn handen. 
g. Amen. 
 
(gemeente gaat zitten) 
 
drempelgebed 
Beden afgewisseld met Lied 367e (Heer, onze God) 
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Glorialied: Lied 216 (Dit is een morgen)  
 
gebed om de Heilige Geest 
 
kindermoment 
(gesprekje met de kinderen/aansteken van de kaars/vertreklied) 
 
Zingen: Wij gaan voor even uit elkaar 
 
DIENST VAN HET WOORD 

 
groet 
v. De Heer zij met u! 
g. Ook met u zij de Heer. 
 
Eerste Schriftlezing 
Gen 1: 26 – 2: 4 (vert. Oosterhuis/van Heusden) 
 
26God sprak: 
Nu laat ons mensen maken naar ons beeld, die op ons gelijken,  
om te bestieren de vissen van de zee en de vogels van de hemel,  
de tamme dieren en heel de aarde,  
en al het kruipende op het land. 
27En God schiep de mens naar zijn beeld,  
beeld van God schiep Hij hem,  
mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. 
28God zegende hen en God sprak tot hen: 
Weest vruchtbaar en wordt talrijk,  
vervult de aarde en weest machtig over haar,  
bestiert de vissen van de zee en de vogels van de hemel,  
al het levende dat over het land kruipt. 
29God sprak: 
Hier, ik geef je alle veldgewassen 
 die hun zaad zaaien over heel het land,  
alle bomen met hun vruchten vol met zaad  
om van te eten. 
30En voor al het levende des lands  
en voor alle vogels van de hemel  
en voor al wat kruipt over het land,  
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voor alle levende wezens is alle veldgewas  
om van te eten. 
Zo geschiedde. 
31God zag alles wat Hij had gemaakt: 
Het was goed, meer dan goed. 
Het werd avond, het werd morgen: de zesde dag. 
 
2 1Voltooid werden de hemel en de aarde, heel hun schare. 
2Voltooid heeft God op de zevende dag zijn werk dat Hij maakte:  
al zijn werk dat Hij maakte  
heeft Hij gevierd op de zevende dag. 
3God zegende de zevende dag,  
Hij heeft hem geheiligd;  
toen heeft God gevierd al zijn werk  
dat Hij makenderwijs had geschapen. 
 

4Zo werden de hemel en de aarde verwekt,  
zo werden zij geschapen. 
 
Zingen: Lied 823: 1, 2, 4 (Gij hebt, o Vader van het leven) 
 
Tweede Schriftlezing: Psalm 8 (NBV)  
 
81Voor de koorleider. Op de wijs van De Gatitische. Een psalm van David. 
2HEER, onze Heer, 
hoe machtig is uw naam 
op heel de aarde. 
U die aan de hemel uw luister toont – 
 
3met de stemmen van kinderen en zuigelingen 
bouwt u een macht op tegen uw vijanden 
om hun wraak en verzet te breken. 
 
4Zie ik de hemel, het werk van uw vingers, 
de maan en de sterren door u daar bevestigd, 
5wat is dan de sterveling dat u aan hem denkt, 
het mensenkind dat u naar hem omziet? 
6U hebt hem bijna een god gemaakt, 
hem gekroond met glans en glorie, 
7hem toevertrouwd het werk van uw handen 
en alles aan zijn voeten gelegd: 
8schapen, geiten, al het vee, 
en ook de dieren van het veld, 
9de vogels aan de hemel, de vissen in de zee 
en alles wat trekt over de wegen der zeeën. 
 
10HEER, onze Heer, 
hoe machtig is uw naam 
op heel de aarde. 
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Zingen: Lied 8a: 1, 2, 3, 4, 6 (Heer, onze Heer) 
 
Verkondiging 
 
meditatief orgelspel 
 
Zingen: Lied 984 (Gezegend die de wereld schiep) 
 

DIENST VAN GAVEN EN GEBEDEN 
 

dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader 
 
collectes  
(kinderen komen terug uit de kinderkerk / kinderen in de crèche kunnen opgehaald 
worden) 

 
Slotlied: Lied 425 (Vervuld van uw zegen) 
(gemeente gaat staan) 
 
Vervuld van uw zegen  
gaan wij onze wegen 
van hier, uit dit huis  
waar uw stem wordt gehoord 
in Christus verbonden  
tezamen gezonden  
op weg in een wereld  
die wacht op uw woord  

Om daar in genade  
uw woorden als zaden 
te zaaien tot diep  
in het donkerste dal  
door liefde gedreven  
om wie met ons leven 
uw zegen te brengen  
die vrucht dragen zal 

 
v. wegzending en zegen 
 
g. Amen (gezongen) 


