
Orde van dienst voor  24 juli 2022 
Voorganger ds Evert Jonker 

 
 
Welkom   door ovd 
 
Voorbereiding 
o.: Wij zijn hier samengekomen in de Naam van de Vader 
     en de Zoon en de Heilige Geest 
g.: AMEN 
o.: Onze hulp is in de Naam van de Heer 
g.: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
o.: o God, keer U om naar ons toe 
g.: EN DOE ONS WEER LEVEN MET HART EN ZIEL. 
o.: Laat ons, o Heer, uw liefde zien 
g.: EN  GEEF ONS UW HEIL. 
o.: O Heer! Hoor ons gebed 
g.: EN LAAT ONS GEROEP TOT U KOMEN. 
o.: Heilig mijn hart, o Heer, 
     zodat ik kind-aan-huis kan zijn 
     in uw geheimen en in uw heiligdom. 
g.: DOOR JEZUS CHRISTUS, ONZE HEER. 
o.: Amen. 
 
Als Introïtus zingen we Lied 207   24 juli 2022 
 
Inleiding op de dienst 
Uit de Bergrede: gij zult niet doden 
 
Kyrië  
Vg.: Laten we de Heer om ontferming aanroepen voor de nood van de  
        wereld.........en zijn Naam prijzen, want zijn barmhartigheid heeft  
        geen einde.     

 
 
 
Gloria   



 
 
 
Dienst van het Woord 
 
Groet 
Vg.: De Heer zij met u 
g. : OOK MET U ZIJ DE HEER 
 
 
Zondagsgebed 
Vg.: ... door Jezus Christus, onze Heer 
g.: AMEN 

 
 

Gesprek met de kinderen; 
één van hen steekt de kaars bij de lezenaar aan en neemt de eigen paaskaars mee naar de 
nevendienst . 
 

Zingen: Lied 16b (3x)     
 
Schriftlezing 
Het Eerste Testament  Psalm 125  (een pelgrimslied) 
 
V:  Wie op de HEER vertrouwt is als de Sionsberg, 
 die onwankelbaar vaststaat voor eeuwig. 
 
Lector: Zoals de bergen Jeruzalem omringen, 
 zo omringt de HEER zijn volk 
 van nu aan tot in eeuwigheid.  
 
V: De scepter van het kwaad zal niet rusten 
 op het land van de rechtvaardigen 
 en de rechtvaardigen zullen het onrecht 
 de hand niet reiken. 
 
Lector: Wees goed voor wie goed is, HEER, 
 voor de oprechte van harte. 
  
V: Maar wie een dwaalweg gaat -  
 HEER, verdrijf hem en allen die onrecht doen  
Lector: Vrede over Israël! 



 
Zingen: 119:65 
 
Aankondiging Evangelielezing (allen gaan staan) 
 
Psalmwoord (119,15):  
‘Uw regels wil ik overdenken, het oog op uw paden gericht.’ Halleluja! 
 
  

 
 
 
 
 Evangelielezing: Matteüs 28,16-20; 5,6;  5,20-26 .....  (eindigt met: In de woorden uit de Schrift 
horen wij     het Woord van de Levende God).   
 

 
 

 Uitleg en verkondiging 

(Een keer onderbroken door het spelen van de melodie van Lied  992) 
 
Zingen:  992 
Afkondigingen    
Collecte  (2 collectes) 
 
Gebeden 
 
Dankgebed voor de gaven 
 



 
Voorbeden: Dankgebed, voorbeden, stil gebed.  
 
 

 
 
Stil gebed 
 
Onze Vader   
 

 
 
Slotlied     Lied 322     
(Tijdens dit lied komen de kleinste kinderen met  de oppas achter in de kerk) 
 



We gaan nog even zitten voor het orgelspel 
 
Orgelspel 
 


