
ORDE VAN DIENST
4 October 2022
9.30 uur - Dorpskerk

 Zingen: Psalm 33: 2 en 8
2. Zing al wie leeft van Gods genade, 
want waarheid is al wat Hij zegt. 
Op trouw gegrondvest zijn zijn daden, 
op liefde rust zijn heilig recht. 
Die zich openbaarde
overal op aarde, 
alles spreekt van Hem. 
Hem’len hoog verheven,
vol van blinkend leven, 
schiep Hij door zijn stem. 

8. Wij wachten stil op Gods ontferming, 
ons hart heeft zich in Hem verheugd. 
Hij komt te hulp en geeft bescherming, 
zijn heil'ge naam is onze vreugd. 
Laat te allen tijde
uwe liefd'ons leiden, 
uw barmhartigheid. 
God, op wie wij wachten,
geef ons moed en krachten 
nu en voor altijd.

 Moment van stilte
 Bemoediging en groet
 Klein Gloria
 Verootmoedigingsgebed
 Woorden als leefregel: Romeinen 12: 9-21 

(NBV2004)
9Laat uw liefde oprecht  zijn.  Verafschuw
het kwaad en wees het goede toegedaan.
10Heb elkaar lief met de innige liefde van
broeders  en  zusters  en  acht  de  ander
hoger dan uzelf.  11Laat uw enthousiasme
niet bekoelen, maar laat u aanvuren door
de  Geest  en  dien  de  Heer.  12Wees
verheugd door de hoop die u hebt, wees
standvastig  wanneer  u  tegenspoed
ondervindt,  en  bid  onophoudelijk.
13Bekommer  u  om  de  noden  van  de
heiligen  en  wees  gastvrij.  14Zegen  uw
vervolgers;  zegen hen, vervloek hen niet.
15Wees  blij  met  wie  zich  verblijdt,  heb
verdriet  met  wie  verdriet  heeft.  16Wees
eensgezind; wees niet hoogmoedig, maar
zet uzelf aan tot nederigheid. Ga niet af
op uw eigen inzicht. 17Vergeld geen kwaad
met  kwaad,  maar  probeer  voor  alle
mensen  het  goede  te  doen.  18Stel,  voor
zover  het  in  uw macht  ligt,  alles  in  het
werk  om  met  alle  mensen  in  vrede  te
leven.  19Neem  geen  wraak,  geliefde
broeders  en  zusters,  maar laat  God uw

wreker zijn, want er staat geschreven dat
de Heer zegt: ‘Het is aan Mij om wraak te
nemen,  Ik  zal  vergelden.’  20En  ergens
anders staat: ‘Als uw vijand honger heeft,
geef hem dan te eten, als hij dorst heeft,
geef hem dan te drinken.  Dan stapelt  u
gloeiende  kolen  op  zijn  hoofd.’  21Laat  u
niet  overwinnen  door  het  kwade,  maar
overwin het kwade door het goede.

 Zingen: Psalm 42: 1 en 3
1. Evenals een moede hinde
naar het klare water smacht,
schreeuwt mijn ziel om God te vinden,
die ik ademloos verwacht.
Ja, ik zoek zijn aangezicht,
God van leven, God van licht.
Wanneer zal ik Hem weer loven,
juichend staan in zijn voorhoven?

3. Hart onrustig, vol van zorgen,
vleugellam geslagen ziel,
hoop op God en wees geborgen.
Hij verheft wie nederviel.
Eens verschijn ik voor de Heer,
vindt mijn ziel het danklied weer.
Hij mijn God, Hij heeft mijn leven
dikwijls aan de dood ontheven.

 Gebed
 Lezen: Jesaja 6:1-8 (NBV2004)

1 In het sterfjaar van koning Uzzia zag ik
de  Heer,  gezeten  op  een  hoogverheven
troon. De zoom van zijn mantel vulde de
hele tempel. 2 Boven hem stonden serafs.
Elk  van hen had zes  vleugels,  twee om
het gezicht en twee om het onderlichaam
te bedekken, en twee om mee te vliegen. 3

Zij riepen elkaar toe: ‘Heilig, heilig, heilig is
de HEER van de hemelse machten. Heel de
aarde is vervuld van zijn majesteit.’ 4 Door
het luide roepen schudden de deurpinnen
in de dorpels, en de tempel vulde zich met
rook.  5 Ik schreeuwde het uit: ‘Wee mij! Ik
moet zwijgen, want ik ben een mens met
onreine lippen,  en ik leef te midden van
een volk dat onreine lippen heeft.  En nu
heb ik met eigen ogen de koning, de HEER
van de hemelse machten, gezien.’  6 Toen
nam een van de serafs met een tang een
gloeiende  kool  van  het  altaar  en  vloog
daarmee op mij af. 7 Hij raakte mijn mond
ermee  aan  en  zei:  ‘Nu  zijn  je  lippen
gereinigd.  Je  schuld  is  geweken,  je
zonden  zijn  tenietgedaan.’  8 Daarop
hoorde ik de stem van de Heer zeggen:
‘Wie zal ik sturen? Wie kan namens ons
gaan?’ Ik antwoordde: ‘Hier ben ik, stuur
mij.’ 



 Zingen: NLB985: 1 en 2
1. Heilig, heilig, heilig,
hemelhoog verheven
boven ons mensen: 
de naam van God de Heer!
Heilig, heilig, heilig, 
Schepper van de wereld,
mensen beneden 
zingen U ter eer!

2. Heilig, heilig, heilig, 
maker van de sterren,
zonnen en manen 
en heel het firmament!
Heilig, heilig, heilig, 
mateloze ruimte,
machten en krachten, 
maak zijn naam bekend!

 Lezen: Lukas 5:1-11 (NBV2004)
1 Toen hij eens aan de oever van het Meer
van Gennesaret stond en het volk zich om
hem  verdrong  om  naar  het  woord  van
God te luisteren, 2 zag hij twee boten aan
de oever van het meer liggen; de vissers
waren  eruit  gestapt,  ze  waren  bezig  de
netten te spoelen.  3 Hij stapte in een van
de boten,  die  van  Simon was,  en  vroeg
hem een eindje van het land weg te varen;
hij  ging  zitten  en  gaf  de  menigte
onderricht vanuit de boot.  4 Toen hij was
opgehouden  met  spreken,  zei  hij  tegen
Simon: ‘Vaar naar diep water en gooi jullie
netten  uit  om  vis  te  vangen.’  5 Simon
antwoordde:  ‘Meester,  de  hele  nacht
hebben  we  ons  ingespannen  en  niets
gevangen. Maar als u het zegt, zal ik de
netten uitwerpen.’ 6 En toen ze dat gedaan
hadden,  zwom  er  zo’n  enorme  school
vissen  in  de  netten  dat  die  dreigden  te
scheuren.  7 Ze  gebaarden  naar  de
mannen in  de  andere  boot  dat  die  hen
moesten komen helpen; nadat dezen bij
hen waren gekomen, vulden ze de beide
boten met zo veel vis dat ze bijna zonken.
8 Toen Simon Petrus dat  zag,  viel hij  op
zijn knieën voor Jezus neer en zei: ‘Ga weg
van  mij,  Heer,  want  ik  ben  een  zondig
mens.’  9 Hij  was verbijsterd,  net als allen
die  bij  hem  waren,  over  de  enorme
hoeveelheid vis die ze gevangen hadden;
10 zo  verging  het  ook  Jakobus  en
Johannes,  de  zonen  van  Zebedeüs,  die
met  Simon  samenwerkten.  Jezus  zei
tegen Simon:  ‘Wees niet  bang,  voortaan
zul je mensen vangen.’  11 En nadat ze de
boten aan land hadden gebracht,  lieten
ze alles achter en volgden hem.

 Zingen: NLB834: 1 en 2
1. Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht!
God, laat mij voor uw aangezicht,
geheel van U vervuld en rein,
naar lijf en ziel herboren zijn.

2. Schep, God, een nieuwe geest in mij,
een geest van licht, zo klaar als Gij;
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt
en ga de weg die U behaagt.

 Preek
 Zingen: NLB838: 1, 3 en 4

1.  grote God die liefde zijt,
o Vader van ons leven,
vervul ons hart, dat wij altijd
ons aan uw liefde geven.
Laat ons het zout der aarde zijn,
het licht der wereld, klaar en rein.
Laat ons uw woord bewaren,
uw waarheid openbaren.

3. Maak ons volbrengers van dat woord,
getuigen van uw vrede,
dan gaat wie aarzelt met ons voort,
wie afdwaalt met ons mede.
Laat ons getrouw de weg begaan
tot allen die ons verre staan
en laat ons zonder vrezen
de minste willen wezen.

4. Wij danken U, o liefde groot,
dat Christus is gekomen.
Wij hebben in zijn stervensnood
uw diepste woord vernomen.
Nog klinkt dat woord; 
het spreekt met macht
en het wordt overal volbracht
waar liefde wordt gegeven,
wij uit uw liefde leven.

 Gebeden
 Collecte
 Zingen: NLB415: 1 en 2

1. Zegen ons, Algoede,
neem ons in uw hoede
en verhef uw aangezicht
over ons en geef ons licht.

2. Stort, op onze bede,
in ons hart uw vrede,
en vervul ons met de kracht
van uw Geest bij dag en nacht.

 Zegen
 Zingen: NLB415: 3

3. Amen, amen, amen!
Dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer,
amen, God, uw naam ter eer!


	Zingen: Psalm 33: 2 en 8
	Moment van stilte
	Bemoediging en groet
	Klein Gloria
	Verootmoedigingsgebed
	Woorden als leefregel: Romeinen 12: 9-21 (NBV2004)
	Zingen: Psalm 42: 1 en 3
	Gebed
	Lezen: Jesaja 6:1-8 (NBV2004)
	Zingen: NLB985: 1 en 2
	Lezen: Lukas 5:1-11 (NBV2004)
	Zingen: NLB834: 1 en 2
	Preek
	Zingen: NLB838: 1, 3 en 4
	Gebeden
	Collecte
	Zingen: NLB415: 1 en 2
	Zegen
	Zingen: NLB415: 3

