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Orde van dienst Papendrecht – 10 juli 2022, 10.00 uur 
Voorbereidend orgelspel 
Lied van voorbereiding – Hemelhoog 522 

1 Dit is een huis om de Heer te 
ontmoeten,  

plaats van gebed, van muziek tot 

zijn eer,  
smeeklied en lofzang en taal van 

ontferming,  
woorden gewijd aan de trouw van 

de Heer. 
 

2 Dit is een schutse, hier mag ik 
vertoeven,  

voel ik mij eenzaam of droevig 

gestemd,  
blakend van geestdrift of stil van 

ontroering,  
Hij is de Heer die mij door en door 

kent.  
 

3 Dit is Gods woning, hier vind ik 

zijn tafel,  

hier komt Hij tot ons in brood en in 
wijn, 

hier vieren wij zijn genade en 
goedheid,  

mogen wij blij voor zijn aangezicht 

zijn. 
 

4 Eenmaal, o God, bent U alles in 

allen,  

wist U de tranen van ieders 
gezicht,  

eenmaal, o God, aan het eind van 
de tijden,  

neemt U ons op in de stad van het 

licht. 
 

 
 
Verstilling 
Aanvangspsalm – NLB 98: 1 

Zing een nieuw lied voor God de Here, 
want Hij bracht wonderen tot stand. 
Wij zien Hem heerlijk triomferen 
met opgeheven rechterhand. 
Zing voor de Heer, Hij openbaarde 
bevrijdend heil en bindend recht 
voor alle volkeren op aarde. 
Hij doet zoals Hij heeft gezed. 

 
Bemoediging en groet 
Klein Gloria – NLB 195 

Ere zij de Vader en de Zoon 

en de heilige Geest, 

als in den beginne, 
nu en immer en van eeuwigheid 

tot eeuwigheid! Amen. 
 

 

 
Gebed van toenadering 
Lied – NLB 98: 2 

 Ja Hij is ons getrouw gebleven, 
Hij heeft in goedertierenheid, 
naar de belofte eens gegeven, 
het huis van Israël bevrijd. 
Zijn volk is veilig in zijn handen. 
Hij heeft zijn heerlijkheid ontvouwd. 
Zo werd tot in de verste landen 
het heil van onze God aanschouwdis veilig  
 

 
Woord van genade  
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Leefregel 
Lied – NLB 98: 4 

Laat alle zeeën, alle landen 
Hem prijzen met een blij geluid. 
Rivieren klappen in de handen, 
de bergen jubelen het uit. 
Hij komt, Hij komt de aarde richten, 
Hij komt, o volken wees verblijd, 
Hij komt zijn koninkrijk hier stichten, 
zijn heil en zijn gerechtigheid. 
 

 
Gebed bij de opening van het Woord 
Kindernevendienst 
Schriftlezing: Handelingen 8 vers 4 – 25 
 

Verkondiging in Samaria 
Degenen die verdreven waren, trokken rond en verkondigden het woord van 
God. 5 
Filippus ging naar de stad Samaria, en verkondigde hun de messias. 6Alle 
inwoners luisterden met grote belangstelling en vol ontzag naar wat hij zei toen 
ze de wonderen zagen die hij verrichtte: 7veel mensen werden bevrijd van 
onreine geesten, die hen onder luid geschreeuw verlieten, en tal van verlamden 
en kreupelen werden genezen. 8Daarover ontstond grote vreugde in de stad. 

9Voordien had een zekere Simon in de stad magie bedreven en de bevolking 
versteld doen staan. Hij beweerde over bijzondere gaven te beschikken, 10en 
iedereen, van groot tot klein, keek vol ontzag naar hem op omdat ze werkelijk 
meenden dat de grote macht van God in hem zichtbaar werd. 11Hij boezemde de 
bevolking ontzag in omdat hij hen geruime tijd verbaasd had met zijn magische 
kunsten. 12Maar toen Filippus hun het koninkrijk van God en de naam van Jezus 
Christus verkondigde, kwamen ze tot geloof en lieten zich dopen, mannen zowel 
als vrouwen. 13Ook Simon kwam tot geloof en liet zich dopen. Vanaf dat moment 
bleef hij voortdurend bij Filippus; hij stond versteld van de tekenen en de 
machtige wonderen die hij zag gebeuren. 

 
 

Lied – NLB 313: 1, 3 en 5 

Een rijke schat van wijsheid 

schonk God ons in zijn woord. 
Hebt moed, gij die op reis zijt, 

want daarmee kunt gij voort. 
Gods woord is ons een licht, 

en elk die in vertrouwen 

daarnaar zijn leven richt, 
die zal erin aanschouwen 

des Heren aangezicht. 
 

De geesten onderscheiden, 

gaf God ons als gebod; 
wie 't woord der waarheid 

mijden, 
weerstaan het rijk van God. 

Hoe bouwen zij op zand! 

Straks zal hun huis bezwijken, 
't houdt in de storm geen 

stand. 
Dan zal aan ieder blijken 

der dwazen onverstand. 
 

O Gij die wilt ontmoeten 

wie vragen naar uw wil, 
zie hoe wij aan uw voeten 

zitten en luisteren stil. 
Geef dat tot U, o Heer, 

't woord van uw welbehagen 

niet ledig wederkeer', 
maar dat het vrucht mag 

dragen, 
uw grote naam ter eer. 
 

 

Verkondiging 

Muzikale meditatie 

Lied – NLB 802: 1, 4 en5 
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1 Door de wereld gaat een 

woord 

en het drijft de mensen voort: 

'Breek uw tent op, ga op reis 

naar het land dat Ik u wijs.' 
Refrein: 

Here God, wij zijn vervreemden 

door te luist'ren naar uw stem. 

Breng ons saam met uw 
ontheemden 

naar het nieuw Jeruzalem. 
 

4 Door de wereld klinkt een 

lied 

tegen angsten en verdriet, 

tegen onrecht, tegen dwang 

richten pelgrims hun gezang. 
Refrein 

 

5 Velen, die de moed begaf, 

blijven staan, of dwalen af. 
Hunk'rend naar hun oude land. 

Reisgenoten, grijp hun hand. 

Refrein 

 

 

Collecteaankondiging 

Dankgebed, voorbede, stil gebed, Onze Vader 

Lied – Hemelhoog 472 

1 Ga nu heen in vrede,  

ga en maak het waar. 

Wat wij hier beleden  
samen met elkaar. 

Aan uw daag’lijks leven,  
uw gezin, uw werk. 

Wilt u daaraan geven,  

daar bent u Gods kerk. 
Ga nu heen in vrede,  

ga en maak het waar. 
 

2 Ga nu heen in vrede,  

ga en maak het waar, 

wat wij hier beleden  
samen met elkaar. 

Neem van hieruit vrede,  
vrede mee naar huis, 

dan is vanaf heden  

Christus bij u thuis. 
Ga nu heen in vrede,  

ga en maak het waar. 
 

 

Zegen 

 


