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 PROTESTANTSE GEMEENTE OOSTVOORNE 
ORDE VAN DIENST ZONDAG  27 OKTOBER 2019 

 

VOORBEREIDING 
 
Welkom en afkondigingen (ouderling van dienst) 
 
Morgenlied: Lied 632:1                                      (gemeente gaat staan) 
 
Bemoediging en drempelgebed 
 
v.  Onze hulp is in de Naam van de Heer  
g.  die hemel en aarde gemaakt heeft. 
v. die trouw houdt tot in eeuwigheid, 
g.   en niet laat varen de werken van zijn handen. 
v. God, in dit uur worden wij stil 
g.  en stellen wij ons open voor uw goedheid.  
v. Wij kijken uit naar woorden van hoop, 

g. wees aanwezig in ons midden, 

v. kom ons tegemoet. 

g.  Amen! 

 
Aanvangspsalm: Lied 139:1 en 3                                                                  (gemeente gaat zitten) 
 
Smeekgebed  
 
Zingen lied van aanwezigheid in ons leven en bij de opening van de Bijbel: ‘Goed God, laat uw vrede 

ons voeden’ (Piet Schelling; muziek: Red River Valley) 

 
 

Lieve Heer, wilt U niemand vergeten, 

sta bewogen naast ieder die leeft. 

Wees aanwezig bij allen die weten 

van een hart dat verward is en beeft. 

 

Kom, o Geest, met uw kracht in ons leven, 

geef ons wijsheid die ijvert voor licht. 

Wees aanwezig in wat is geschreven 

over liefde en goddelijk zicht. 

Kindermoment 
 
We sluiten af met het luister- en kijkliedje: ‘Iedereen is anders’ – daarna vertrekken de kinderen met 
het licht van de paaskaars 
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DIENST VAN HET WOORD 
 
Groet:    v. De Heer zij met u! 

g. Ook met u zij de Heer. 
 
Bij de lezing en de uitleg… 
 
Zingen: Lied 314:1 
 
Lezing uit de Thora: Psalm 32:1-5 
 
Zingen: Lied 834 
 
Lezing uit het Evangelie: Lucas 18:9-14 
 
Zingen: Lied 991:1, 3, 4 en 8 
 
Verkondiging 
 
Meditatief orgelspel 
 
Zingen: ‘Ommekeer’ – lied over de tollenaar (tekst: Piet Schelling; melodie: “Uit vuur en ijzer”, in: 
Verzameld  Liedboek van Huub Oosterhuis, 774 
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Een stem kwam tot hem met gezag, 

God die hem zag, had stil gewacht, 

Hij had een nieuwe weg bedacht 

waar vergezichten wenken. 

“Ga heen,” zei de goede Heer, 

“jouw leven komt tot ommekeer, 

Ik geef je mijn woord van eer, 

Ik zal jou steeds gedenken.” 
 

DIENST VAN GAVEN EN GEBEDEN 
Gebeden 
 
Collectes  
 
(Kinderen komen terug uit de kinderkerk / kinderen in de crèche kunnen opgehaald worden) 

 
Slotlied: ‘Maak liefde waar, in geven en aanvaarden’ (Sytze de Vries, in: Het liefste lied van overzee; 
melodie: traditionele Ierse melodie – Londonderry Air)) 

 (gemeente gaat staan) 
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Maak liefde waar, door nimmer te begrenzen,  
maar als omarming die ons juist bevrijdt,  
de steun die helpt gevaren te trotseren,  
als moed die naar ons ware zelf toe leidt.  
Geef mij je kracht, als woorden gaan bezwijken,  
geef liefde, ondanks wat ik heb gedaan.  
God geeft ons zelf zijn beeld van ware liefde:  
de open hand alleen als grond van ons bestaan.  
 
Maak liefde waar, maar nooit als macht of invloed,  
als wapen dat de ander overspeelt.  
Aanvaarden wij elkaar juist met gebreken,  
en deel de vreugde om wat wordt geheeld.  
Geef mij jouw hoop in angsten en in dromen,  
wanneer ik faal, geef dan je trouw ruim baan.  
God geeft ons zelf zijn beeld van ware liefde: 
 
Wegzending en zegen, beantwoord met het zingend ‘Amen’ 

 
 

 


