
Orde van dienst zondag 18 oktober 2020 – PG Lekkerkerk – Grote- of Johanneskerk 10:00 u 

 

U kunt thuis een kaars klaarzetten, die u kunt aansteken op het moment dat we in de dienst ook een 

kaars zullen aansteken als teken van verbondenheid met u die thuis de dienst meeviert en met de 

mensen in de kerk. 

 

Welkom en mededelingen 

 

Aanvangslied luisteren naar Lied 130: 1 en 3 (cantor) 

 

1 Uit diepten van ellende  roep ik tot U, o Heer. 

   Gij kunt verlossing zenden, ik werp voor U mij neer. 

   O laat uw oor zich neigen tot mij, tot mijn gebed. 

   Laat mij gehoor verkrijgen, red mij, o Here red! 

 

3 Ik heb mijn hoop gevestigd op God de Heer die hoort. 

   Mijn hart, hoezeer onrustig, wacht zijn verlossend woord. 

   Nog meer dan in de nachten wachters het morgenlicht, 

   blijf ik, o Heer, verwachten uw lichtend aangezicht. 

 

De voorganger steekt de kaars op de avondmaalstafel aan als teken van verbondenheid met allen 

die de dienst thuis of elders meevieren. 

 

Stilte 

 

Groet 

vg De Heer zij met u 

allen Ook met U zij de Heer 

 

Bemoediging 

vg Onze hulp is In de naam van de Heer 

allen die hemel en aarde gemaakt heeft 

vg Die trouw houdt tot in eeuwigheid 

allen en niet laat varen het werk van Zijn handen 

 

Drempelgebed 

afsgesloten met: 

vg door Jezus Christus, onze Heer 

allen Amen 

(gemeente gaat zitten) 

 

Kyriëgebed  luisteren naar Instrument - Laat het recht stromen als water 

   YouTube https://www.youtube.com/watch?v=HMjIBf3xZns 

 

Van het kleinste dorp 

Waar gebrek regeert 

Tot het verste land 

Waar de oorlog heerst 

Deze aarde roept elke dag om hulp 

Deze wereld wacht op een antwoord 

 

Ieder mens verdient 

https://www.youtube.com/watch?v=HMjIBf3xZns


Een gelijke kans 

Op een veilig thuis 

Waar de toekomst lacht 

U verlangt van ons 

Daarvoor op te staan 

Om Uw stem te zijn 

Die zegt 

 

Laat het recht stromen als water 

Als een hemelse rivier 

Breng de hemel op de aarde 

Opdat het Goede zegeviert 

 

Bouw Uw koninkrijk overal waar wij gaan 

Laat ons hart met uw liefde branden 

Dat onze levens zijn als een instrument 

Een instrument in Uw handen 

 

Uw hart breekt voor hen 

Die gebroken zijn 

Vader geef ook ons 

Die bewogenheid 

Geef aan ons Uw Geest om op weg te gaan 

Om Uw stem te zijn, die zegt 

 

Laat het recht stromen als water 

Als een hemelse rivier 

Breng de hemel op de aarde 

Opdat het Goede zegeviert 

 

Bouw Uw koninkrijk overal waar wij gaan 

Laat ons hart met Uw liefde branden 

Dat onze levens zijn als een instrument 

Een instrument in Uw handen 

    

Gebed bij de opening van het Woord 

 

Moment met de kinderen 

 

Kinderlied  Heer blijf bij hen, neem hen mee. 

   Geef uw Woord, uw licht, uw zegen. 

 

Profetenlezing (Lector): Jesaja 45: 1-7  

 

1 Dit zegt de HEER tegen Cyrus, zijn gezalfde, die hij bij de rechterhand neemt, 

aan wie hij volken onderwerpt, voor wie hij koningen ontwapent, 

voor wie hij deuren opent – geen poort blijft gesloten: 

2 Ik zal voor je uit gaan, ik zal ringmuren slechten, 

bronzen deuren verbrijzelen, ijzeren grendels stukbreken. 

3 Ik zal je verborgen schatten schenken, diep weggeborgen rijkdommen. 

Dan zul je weten dat ik de HEER ben, de God van Israël, die jou bij je naam roept. 

4 Omwille van mijn dienaar Jakob, van Israël, dat ik heb uitgekozen, 



heb ik je bij je naam geroepen en je met een erenaam getooid, ofschoon je me niet kende. 

 

5 Ik ben de HEER, er is geen ander, buiten mij is er geen god. 

Ik heb je omgord met wapens, ofschoon je me niet kende. 

6 Zo zal iedereen, van oost tot west, weten dat er niets is buiten mij. 

Ik ben de HEER, er is geen ander 

7 die het licht vormt en het donker schept, die vrede maakt en onheil schept. 

Ik ben het, de HEER, die al deze dingen doet. 

 

Luisteren naar Lied 513 (cantor) 

 

1 God heeft het eerste woord. 

   Hij heeft in den beginne 

   het licht doen overwinnen, 

   Hij spreekt nog altijd voort. 

 

2 God heeft het eerste woord. 

   Voor wij ter wereld kwamen, 

   riep Hij ons reeds bij name, 

   zijn roep wordt nog gehoord. 

 

3 God heeft het laatste woord. 

   Wat Hij van oudsher zeide, 

   wordt aan het eind der tijden 

   in heel zijn rijk gehoord. 

 

4 God staat aan het begin 

   en Hij komt aan het einde. 

   Zijn woord is van het zijnde 

   oorsprong en doel en zin. 

 

Evangelielezing: Matteüs 22: 15-22 

 

15 Nu trokken de farizeeën zich terug om zich erop te beraden hoe ze hem met een uitspraak in de 

val konden lokken. 16 Ze stuurden enkele van hun leerlingen samen met een aantal herodianen naar 

hem toe, met de vraag: ‘Meester, wij weten dat u oprecht bent en in alle oprechtheid onderricht 

geeft over de weg van God. We weten dat u zich aan niemand iets gelegen laat liggen, u kijkt 

immers niemand naar de ogen. 17 Zeg ons daarom wat u vindt: is het toegestaan de keizer belasting 

te betalen of niet?’ 18 Maar Jezus had hun boze opzet door en zei: ‘Waarom stelt u me op de proef, 

huichelaars? 19 Laat me de belastingmunt zien.’ Ze reikten hem een denarie aan. 20 Hij vroeg hun: 

‘Van wie is dit een afbeelding en van wie is het opschrift?’ 21 Ze antwoordden: ‘Van de keizer.’ 

Daarop zei hij tegen hen: ‘Geef dan wat van de keizer is aan de keizer, en geef aan God wat God 

toebehoort.’ 22 Ze waren zeer verbaasd toen ze dit hoorden. Ze lieten hem staan en gingen weg. 

 

Luisteren naar Lied 912: 1 en 3 (cantor) 2 en 4 (gesproken door de gemeente) 

 

1 Neem mijn leven, laat het, Heer, 

   toegewijd zijn aan uw eer. 

   Maak mijn uren en mijn tijd 

   tot uw lof en dienst bereid. 

 

2 Neem mijn handen, maak ze sterk, 



   trouw en vaardig tot uw werk. 

   Maak dat ik mijn voeten zet 

   op de wegen van uw wet. 

 

3 Neem mijn stem, opdat mijn lied 

   U, mijn Koning, hulde biedt. 

   Maak, o Heer, mijn lippen rein, 

   dat zij uw getuigen zijn. 

 

4 Neem mijn zilver en mijn goud, 

   dat ik niets aan U onthoud. 

   Maak mijn kracht en mijn verstand 

   tot een werktuig in uw hand. 

 

Verkondiging 

 

Meditatief orgelspel 

 

Luisteren naar Lied 971: 1 en 3 (cantor) en vers 2 gesproken door gemeente 

 

1 Zing een nieuw lied voor God de Here 

   en wees van harte zeer verblijd. 

   God wil alhier met ons verkeren, 

   hier wordt een huis voor Hem bereid. 

   Hij heeft de hand en het verstand 

   gezegend voor het werk, 

   de bouw van Christus' kerk. 

 

2 God wil aan ons telkens weer tonen 

   dat Hij genadig is en trouw. 

   Dat Hij met ons samen wil wonen, 

   geeft ons de moed voor dit gebouw. 

   Maar niet met steen en hout alleen 

   is 't grote werk gedaan. 

   't Zal om onszelve gaan. 

 

3 De Heilige Geest geeft taal en teken. 

   Christus deelt al zijn gaven uit. 

   De Vader zelf wil tot ons spreken 

   en elk verstaat wat het beduidt. 

   Wees ons nabij en maak ons vrij 

   in dit uw heiligdom. 

   Kom, Here Jezus, kom! 

 

Dankgebed en voorbeden, stil gebed en gezamenlijk Onze Vader 

Na elke voorbede: 

Voorganger:  het is daarom dat wij tot U bidden 

Gemeente: (gesproken) Heer onze God wij bidden U, verhoor ons 

 

Inzameling van de gaven 

 

Slotlied luisteren naar Opwekking 717 – Stil mijn ziel wees stil 



YouTube https://www.youtube.com/watch?v=MKl6mRy4xc4 

 

1 Stil mijn ziel wees stil, 

 en wees niet bang 

 voor de onzekerheid van morgen. 

 God omgeeft je steeds 

 Hij is er bij, 

 in je beproevingen en zorgen. 

Refrein: 

 God, U bent mijn God 

 en ik vertrouw op U 

 en zal niet wank'len 

 Vredevorst vernieuw  

 een vaste geest binnen in mij 

 die rust in U alleen 

 

2 Stil mijn ziel wees stil 

 en dwaal niet af  

 dwars door het dal zal Hij je leiden 

 stil, vertrouw op Hem 

 en hef je schild  

tegen de pijlen van verleiding 

Refrein: 

God, U bent mijn God 

 en ik vertrouw op U 

 en zal niet wank'len 

 Vredevorst vernieuw 

 een vaste geest binnen in mij 

 die rust in U alleen 

 

3 Stil mijn ziel wees stil 

 en laat nooit los 

 de waarheid die je steeds omarmd heeft 

 wacht wacht op de Heer 

 de zwartste nacht  

 verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt 

Refrein: (2x): 

God, U bent mijn God 

 en ik vertrouw op U 

 en zal niet wank'len 

 Vredevorst vernieuw  

 een vaste geest binnen in mij 

 Ik rust in U alleen. 

 

Wegzending en Zegen 

 

 

 


