
Orde van dienst zondag 16 oktober 2022 - PG Lekkerkerk - Grote- of Johanneskerk 10:00 u. 

 

Thema: (on)schuldig 

Organist: Richard den Ouden 

 

Thuis kunt u alvast een kaars klaarzetten die u aansteekt op het moment dat de voorganger de kaars 

van verbondenheid aansteekt 

 

Orgelspel 

 

Welkom en mededelingen 

 

Aanvangslied 130: 1 en 3 

 

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. 

 

Voorganger steekt de kaars van verbondenheid aan 

 

Stil gebed 

 

Bemoediging en groet 

 

Kyriëgebed 

 

Glorialied 304: 1, 2 en 3 

 

1 Zing van de Vader die in den beginne 

de mensen schiep, de dieren en de dingen: 

hemel en aarde wil zijn naam bezingen: 

houd Hem in ere! 

 

2 Zing van de Zoon, het licht voor onze ogen, 

bron van geluk voor wie Hem wil geloven: 

luister naar Hem het woord van alzo hoge: 

houd Hem in ere! 

 

3 Zing van de Geest, de adem van het leven, 

duurzame kracht die mensen wordt gegeven. 

Waar wij ook gaan, wij hebben niets te vrezen: 

houd Hem in ere! 

 

De tien leefregels van God 

 

In Christus spreekt God je aan: 



Ik ben de Heer je God. Ik heb je bevrijd uit de slavernij van alles wat jou bij Mij weghoudt. 

Ik heb je de vrijheid gegeven om alleen Mij te volgen, want Ik wil jouw God zijn. 

Ga dus niet naar een andere God, want Ik heb je lief. 

Eer mij niet op jouw manier, want Mijn manier geeft vrijheid. 

Misbruik mijn naam niet, want Mijn naam redt jouw leven. 

Gebruik deze zondag goed, want dit is de dag van ons samen. 

Respecteer je vader en moeder, want door hen leer je mij kennen. 

Kom niet aan het leven van een ander, want Ik bescherm toch ook jouw leven. 

Bewaar het geheim van diegenen die elkaar trouw beloven, want Ik maak hen één in mij. 

Neem niet wat van een ander is, want Ik zorg voor je. 

Wees trouw in wat je zegt, want je hebt Mij leren kennen als een God die doet wat Hij belooft. 

Wees niet jaloers, want Ik vervul het verlangen van je hart. 

 

Lied 981: 1, 4 en 5 

 

1  Zolang er mensen zijn op aarde, 

zolang de aarde vruchten geeft, 

zolang zijt Gij ons aller Vader, 

wij danken U voor al wat leeft. 

 

4  Gij zijt ons licht, ons eeuwig leven, 

Gij redt de wereld van de dood. 

Gij hebt uw Zoon aan ons gegeven, 

zijn lichaam is het levend brood. 

 

5  Daarom moet alles U aanbidden, 

uw liefde heeft het voortgebracht, 

Vader, Gijzelf zijt in ons midden, 

o Heer, wij zijn van uw geslacht. 

 

Gebed voor de opening van het Woord 

 

Moment met de kinderen 

 

Lied “Heer blijf bij hen, neem hen mee. Geef uw woord, uw licht, uw zegen”. 

 

Lezing Leviticus 16: 29-34 

 

29 De volgende bepaling blijft voor jullie voor altijd van kracht: De tiende dag van de zevende 

maand moeten jullie in onthouding doorbrengen en je mag dan geen enkele bezigheid verrichten, 

geboren Israëlieten evenmin als de vreemdelingen die bij jullie wonen. 30 Want op die dag wordt 

voor jullie de verzoeningsrite voltrokken opdat jullie van al je zonden gereinigd worden en de 

HEER weer rein tegemoet kunnen treden. 31 Die dag moet in volstrekte rust en onthouding worden 

doorgebracht; deze bepaling blijft voor altijd van kracht. 32 De priester die gezalfd is en tot 

opvolger van zijn vader is aangesteld, zal dan de verzoeningsrite voltrekken. Gehuld in zijn heilige 

linnen kleding 33 moet hij de verzoeningsrite voltrekken aan de heilige ruimte in het heiligdom, en 

ook aan het voorste deel van de ontmoetingstent en aan het altaar. Zo bewerkt hij verzoening voor 

de priesters en de hele gemeenschap. 34 Deze bepaling blijft voor jullie voor altijd van kracht: 

eenmaal per jaar moet voor de Israëlieten verzoening bewerkt worden voor al hun zonden.’ 

 

Lied 909: 1 

 



1  Wat God doet, dat is welgedaan, 

zijn wil is wijs en heilig. 

'k Zal aan zijn hand vertrouwend gaan, 

die hand geleidt mij veilig. 

In nood is mij 

zijn trouw nabij. 

Ja Hij, de Heer der heren, 

blijft eeuwig wijs regeren. 

 

Lezing Lucas 18: 1-8 

 

1 Hij vertelde hun een gelijkenis over de noodzaak om altijd te bidden en niet op te geven: 2 ‘Er 

was eens een rechter in een stad die voor God geen ontzag had en zich van de mensen niets aantrok. 

3 Er woonde ook een weduwe in die stad, die steeds weer naar hem toe ging met het verzoek: “Doe 

mij recht in het geschil met mijn tegenstander.” 4 Maar lange tijd wilde hij dat niet doen. Ten slotte 

zei hij bij zichzelf: Ook al heb ik voor God geen ontzag en trek ik me van de mensen niets aan, 5 

toch zal ik die weduwe recht verschaffen omdat ze me last bezorgt. Anders blijft ze eindeloos bij me 

komen en vliegt ze me nog aan.’ 6 Toen zei de Heer: ‘Luister naar wat deze rechter zegt, al minacht 

hij ook het recht. 7 Zal God dan niet zeker recht verschaffen aan zijn uitverkorenen, die dag en 

nacht tot Hem roepen? Hij hoort hen immers geduldig aan. 8 Ik zeg jullie dat Hij hun spoedig recht 

zal verschaffen. Maar als de Mensenzoon komt, zal Hij dan geloof vinden op aarde?’ 

 

Lied 909: 2 en 3 

 

2  Wat God doet, dat is welgedaan. 

Hij is mijn licht en leven. 

Ik wil mijzelf van nu voortaan 

blijmoedig aan Hem geven, 

omdat ik weet 

in vreugd en leed: 

zijn vaderlijke ontferming 

blijft eeuwig mijn bescherming. 

 

3  Wat God doet, dat is welgedaan, 

daar laat ik het bij blijven. 

Al moet ik door de engten gaan 

waar mij de dood zal drijven 

als God mij leidt 

kan ik de tijd 

van duisternis verdragen: 

ik zal zijn licht zien dagen. 

 

Verkondiging 

 

Meditatief orgelspel 

 

Lied 974: 1 en 5 

 

1  Maak ons uw liefde God, tot opmaat van het leven! 

Wij zijn geroepen om haar zingend door te geven. 

De wereld zegt ons niet de goede woorden aan. 

Vernieuw ons hart en doe ons uw beleid verstaan. 



 

5  God, laat geen mensenkind uit uw ontferming vallen. 

Weer met uw ruime hart het kwade van ons allen. 

Gij zijt te goeder trouw geweest van het begin. 

Vasthoudend blijft Gij tot uw liefde overwint. 

 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en gezamenlijk Onze Vader 

 

Slotlied 885: 1 en 2 

 

1  Groot is uw trouw, o Heer, 

mijn God en Vader. 

Er is geen schaduw van omkeer bij U. 

Ben ik ontrouw, Gij blijft immer Dezelfde 

die Gij steeds waart, 

dat bewijst Gij ook nu. 

 

Refrein: 

Groot is uw trouw, o Heer, 

groot is uw trouw, o Heer, 

iedere morgen aan mij weer betoond. 

Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. 

Groot is uw trouw, o Heer, 

aan mij betoond. 

 

2  Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden, 

en uw nabijheid, die sterkt en die leidt: 

Kracht voor vandaag, 

blijde hoop voor de toekomst. 

Gij geeft het leven tot in eeuwigheid. -2x- 

 

Refrein 

 

Wegzending en zegen met gezongen Amen 

 

 

 


