
Orde van dienst voor 3 mei 2020:  
 
Thema:  
Geraakt en aangeraakt door het visioen van licht, vrede en verbondenheid! 
 
VOORBEREIDING 

Orgelspel 

Welkom (ouderling van dienst) 
 
Ontsteken van licht op de 7-armige kandelaar (door ouderling van dienst) 
 
Drempelgebed 
 

 Lied over het licht: nr 601 Licht dat ons aanstoot 
 
Bemoediging 
V:  Onze hulp is in de naam van de Eeuwige, 
A: die hemel en aarde gemaakt heeft, 
V: die trouw houdt tot in eeuwigheid  
A: die niet los laat het werk van zijn handen. 
 
Groet 
V: De vrede van de Eeuwige is met u allen. 
A:  En zijn genade is met u. 
 
 
Gebed voor de nood van de wereld ( telkens afgesloten met:  
…zo bidden wij u allen zingend tezamen: Kyrie eleison) (in totaal 3 keer) 
 
 

 Lofzang: lied nr 868, 1,2,3 
 Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere  

 
DIENST VAN HET WOORD 
 
Inleidend gebed bij de opening van de Schrift  
 
Eerste schriftlezing: uit de profeet Habakuk 1, 2-3; 2,1-4 
 
Hoe lang moet ik nog roepen, Heer,  
terwijl U maar niet luistert? 
Hoe lang moet ik nog ‘Geweld!’ tegen U schreeuwen,  
terwijl U maar geen uitkomst brengt? 
Waarom laat U mij onrecht zien  
en ziet U die ellende maar aan? 
Waarom sta ik tegenover geweld en onderdrukking, 
Waarom is er ruzie en moet men lijden onder conflicten? 
Ik zal mijn wachtpost betrekken, ik ga op de wallen staan; 
Ik zal uitkijken om te zien wat Hij mij zeggen zal, 
. 



De Heer antwoordde: 
“Schrijf het visioen op, zet het duidelijk op schrift,  
zodat men het vlot kan lezen. 
Want het visioen, al wacht het zijn toegewezen tijd nog af, 
smacht naar zijn vervulling: het vertelt geen leugen. 
Al blijft het uit, geef het wachten niet op, 
want komen doet het beslist en het komt niet te laat. 
Wie in zijn hart niet deugt, kwijnt weg, 
Maar de rechtvaardige blijft leven door zijn geloof” 
 
 

 Lied: nr 802, 1,2,3   Door de wereld gaat een woord 
 
Tweede schriftlezing uit Johannes 14, 15-21 
 
Ik laat jullie dus niet verweesd achter: Ik kom bij jullie terug. 
Want nog maar een korte tijd en de wereld ziet mij niet meer, 
terwijl jullie mij wel zullen zien,  
want evenals ikzelf zullen ook jullie leven. 
Op die dag zul je inzien dat Ik in mijn Vader ben,  
en dat jullie in mij zijn zoals Ik in jullie ben.  
Wie zich aan mijn opdracht gebonden weet  
en haar ter harte neemt,  
die is het die mij liefheeft,  
en wie mij liefheeft  
zal ondervinden  
hoe de Vader hem liefheeft,  
en ook Ik zal hem liefhebben  
en mij aan hem openbaren. 
 

 Lied: vervolg nr 802  4,5,6 Door de wereld gaat een woord   
 
Uitleg en verkondiging 
 
Moment van stilte 
 
Wij luisteren naar orgelspel 
 
 
DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN 
 
Voorbeden   -   Stil gebed  
 
Gebed des Heren (bidden wij samen) 
 
Onze Vader in de hemel, wees een barmhartige Moeder op aarde  
en maak ons tot mensen verbonden met U. 
Dan wordt uw Naam geheiligd. 
Al doende recht en gerechtigheid, zal uw rijk worde gevestigd. 
 
 
Uw wil geschiede, uw wil tot vrede op aarde. 



Laat oorlog en strijd in vergetelheid raken, 
laat ook alle voorbereiding tot terrorisme, aanslagen, moordkunst 
voorbij zijn, voorgoed uitgebannen zijn. 
Moge vredestichters de aarde be-erven. 
 
Leid ons niet in de verzoeking  
geen oog te hebben voor noden en behoeften van de ander, 
geen hand uit te steken. 
Verlos ons van het kwade, bevrijd ons van alle boosaardigheid. 
Moge ook elke kleine tirannie in onze dagelijkse omgang met elkaar verdreven worden. 
Moge onder ons toenemen de verantwoordelijkheid voor elkaar,  
de onderlinge solidariteit, de genegenheid en bekommernis. 
 
Want van U is het rijk, al lijkt het misschien nog nergens op. 
Van U is de kracht, al lijken wij die soms te ontberen. 
Van U is de heerlijkheid, al bespeuren wij soms nog veel ellende. 
 
Van U is uiteindelijk de toekomst, 
kome wat komt! 
 
Mededelingen, ook over de gaven (ouderling van dienst) 
 
 
Gedicht: AANGERAAKT (Gonny Luijpers-de Man) 
 
Het gaat over visioenen, verlangen,  
over aanraken en aangeraakt worden,  
iets waar wij mensen allemaal naar verlangen. 
 
We kunnen leven met visioenen, 
melk en honing in ‘t verschiet, 
schaduwen,  zo dun als nevels, 
temperen het zonlicht niet. 
 
Wie weet,  misschien, 
we zullen zien. 
 
Wanneer de glans van vergezichten 
zachtjesaan toch is vervaagd, 
dan nog blijven wij als mensen 
door het leven aangeraakt. 
 

Vanwege de verjaardag van onze Koning en vanwege de op handen zijnde Dodenherdenking en 
het feest van 75 jaar bevrijding, zingen wij samen het Wilhelmus vers 1 en 6 
 
 

 Lied nr 708 1, 6 Wilhelmus van Nassouwe 
 

 
 
Wegzending en zegen 



 
A:  Gaandeweg vrede huis aan huis,  

eens zullen grenzen verdwijnen,  
zal het koninkrijk komen. 

 
Gaandeweg vrede van hart tot hart,  
eens worden vreemden vrienden. 

 
Gaandeweg vrede  
van dorp tot dorp, van stad tot stad. 
Langs mensenwegen breekt het door. 

 
Gaandeweg vrede,  
van hand tot hand, van mond tot mond. 
In mensenogen licht het op. 

 
V: De Ene, onze God, zal ons met vrede zegenen, ons behoeden en bewaren.  

De Levende zal zijn aanschijn over ons doen lichten en onze harten bewegen tot het goede. 
De Eeuwige is met ons,  
gaandeweg, onderweg,  
tot aan het einde der tijden. 

A: Gezongen: Amen Amen Amen 
 
Slotlied nr 416 1,2,3  Ga met God en Hij zal met je zijn… 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


