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Orde van dienst 
Zeddam, 23 augustus 2020 

 

 
 

Voorganger: ds. Henriëtte Nieuwenhuis 
Ouderling: Netty Colenbrander 

Ouderling-kerkrentmeester: Harry Wentink 
Organist: Joop Agelink 

Beeld en geluid: Hans Otte en Marjolein Koelman 
Zanggroep: Hans Matla, Gijs Ebbers 

 
LET GOED OP DE AANWIJZINGEN OMTRENT HET ZINGEN IN DE LITURGIE! 
 
Orgelspel 
 
Woord van welkom – door de ouderling van dienst 
 
Stilte 
 
De kaarsen op tafel worden aangestoken 
 
Bemoediging en groet       - we gaan staan 
 
V: Onze hulp is de Naam van de Heer,  
A. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,  
V: die trouw blijft tot in eeuwigheid  
A: EN NIET LOS LAAT HET WERK VAN ZIJN HANDEN. 
 
V: Er is genade voor u en vrede van God, onze Vader, 
Van Jezus Christus, onze Heer. 
A: AMEN 
 
Verbindende woorden 
 
Lied: 286: alle verzen 
 
ALLE COUPLETTEN MEENEURIËN 
(couplet 1 en 3 wordt gezongen door de zanggroep, couplet 2 zegt Hans op) 



2 
 

 
 
Waar de mensen lijden onder onrecht 
in een wereld die geen vrede vindt, 
heb vertrouwen, draag het kruis met blijdschap, 
er is licht dat alles overwint. 
 
Refrein 
 
Steek een kaars aan tegen al het duister, 
als een teken in een bange tijd, 
dat ons leven niet in wanhoop eindigt 
dat de vrede sterker is dan strijd. 
 
Refrein 
 
Gebed  
 
Kindermoment 
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Schriftlezing: Matteüs 16: 21-28 (door Harry Wentink) 
Vanaf die tijd begon Jezus zijn leerlingen duidelijk te maken dat hij naar Jeruzalem 
moest gaan en veel zou moeten lijden door toedoen van de oudsten, de 
hogepriesters en de schriftgeleerden, en dat hij gedood zou worden, maar op de 
derde dag uit de dood zou worden opgewekt. Petrus nam hem ter zijde en begon 
hem fel terecht te wijzen: 'God verhoede het, Heer! Dat zal u zeker niet gebeuren!' 
Maar Jezus keerde hem de rug toe met de woorden: 'Ga terug, achter mij, Satan! Je 
zou me nog van de goede weg afbrengen. Je denkt niet aan wat God wil, maar 
alleen aan wat de mensen willen.' Toen zei Jezus tegen zijn leerlingen: 'Wie achter 
mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en mij 
volgen. Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen, maar wie zijn leven 
verliest omwille van mij, zal het behouden. Wat heeft een mens eraan de hele wereld 
te winnen als hij er het leven bij inschiet? Wat zou een mens niet over hebben voor 
zijn leven? Wanneer de Mensenzoon komt, in gezelschap van zijn engelen en 
bekleed met de stralende luister van zijn Vader, dan zal hij iedereen naar zijn daden 
belonen. Ik verzeker jullie: sommigen van de hier aanwezigen zullen niet sterven 
voor ze de komst van de Mensenzoon en zijn koninklijke heerschappij hebben 
meegemaakt.' 
 
Lied: 941: alle verzen 
 
COUPLET 1 NEURIËN, 2 EN 3 INSTRUMENTAAL, 4 NEURIËN 
(couplet 1 en 4 door de zanggroep gezongen, couplet 2 en 3 zeggen we samen op) 

 
 
2   Gij maakt mij steeds meer vreemdeling. 
 Ontvreemdt Ge mij dan, ding voor ding, 
 al 't oude en vertrouwde? 
 O blinde schrik, 
 mijn God, mag ik 
 niet eens mijzelf behouden? 
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3   Want ik zie voor mij kruis na kruis 
 mijn weg langs en geen enkel huis 
 waar ik nog rust zou vinden. 
 Kom ik zo echt 
 bij U terecht, 
 ben ik wel uw beminde? 
 
4   Spreek Gij dan in mijn hart en zeg, 
 dat het zo goed is, dat die weg 
 ook door uw Zoon gegaan is, 
 en dat uw land 
 naar alle kant 
 niet ver bij mij vandaan is. 
 
Verkondiging 
 
Orgelspel 
 
Lied: 835: alle verzen 
 
COUPLET 1 NEURIËN, 2 EN 3 INSTRUMENTAAL, 4 NEURIËN 
(couplet 1 en 4 door de zanggroep gezongen, couplet 2 en 3 zeggen we samen op) 

 
 
2   Valt de weg ons lang, 
 zijn wij klein en bang, 
 sterk ons, Heer, om zonder klagen 
 achter U ons kruis te dragen. 
 Waar Gij voor ons tradt, 
 is het rechte pad. 
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3   Krimpt ons angstig hart 
 onder eigen smart, 
 moet het met de ander lijden, 
 Jezus, geef ons kracht tot beide. 
 Wees Gij zelf het licht 
 dat ons troost en richt. 
 
4   In de woestenij, 
 Heer, blijf ons nabij 
 met uw troost en met uw zegen 
 tot aan 't eind van onze wegen. 
 Leid ons op uw tijd 
 in uw heerlijkheid. 
 
Gebeden (dankgebed – voorbeden – stil gebed – Onze Vader) 
 
Mededelingen – door de ouderling-kerkrentmeester 
 
Zegen  
 
A: MOGEN WIJ VOOR ELKAAR EEN ZEGEN ZIJN, 
V: bij alles wat ons te doen staat, 
alles wat we beleven mogen, 
alles wat ons overkomt. 
 
A: MOGEN WIJ VOOR ELKAAR EEN ZEGEN ZIJN, 
V: in het leven dat we samen delen, 
zo kwetsbaar als het is. 
 
A: MOGEN WIJ VANDAAG VOOR ELKAAR EEN ZEGEN ZIJN, 
V: in ons verschillen en ons gelijken. 
Dan zal God ons zegenen in Zijn Naam: 
Vader, Zoon en heilige Geest.	
 
A: SAMEN GESPROKEN AMEN 
 
Afsluitende woorden 
 
Orgelspel (terwijl de kerkgangers naar buiten gaan) 
 
Lied: 801: alle verzen 
 
SAMEN BUITEN ZINGEN 
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2   Lied'ren zingend vol vertrouwen 
 tot in het voltooide licht 
 broeder broeder zal aanschouwen 
 staande voor Gods aangezicht. 
 
3   Door de nacht leidt ons ten leven 
 licht dat weerlicht overal, 
 dat ons blinkend zal omgeven, 
 als ons God ontvangen zal. 
 
4   In ons hart is dit de luister, 
 dit de liefde die ons leidt 
 op de kruistocht door het duister 
 naar de lichte eeuwigheid. 
 
5   Met een lied uit duizend monden 
 gaan wij zingend door de nacht, 

 door een Geest tesaam verbonden, 
 naar de kust waar God ons wacht. 
 
6   Een van hart en een van zinnen, 
 een in onze aardse strijd, 
 in ons hemels overwinnen, 
 een in tijd en eeuwigheid. 
 
7   Zo gaan wij hier met elkander 
 door de nacht op weg naar huis, 
 pelgrims die uit alle landen 
 samenkomen om het kruis. 
 
8   Die aan kruis en graf ontheven 
 zullen zingen lof en prijs 
 aan den Heer van dood en leven 
 in zijn zalig paradijs. 

 


