
ORDE VAN DE DIENST 
OP ZONDAG 22 MEI 2022 OM 10.00 UUR 

IN DE HERVORMDE GEMEENTE TE VORCHTEN 
 

m.m.v. De Regenboog 
 
Orgelspel 

 
 
Woord van welkom en 
mededelingen 
 
 

Wij zingen Psalm 150:1,2 
 
1  Looft God, looft Hem overal. 
Looft de Koning van 't heelal 
om zijn wonderbare macht, 
om de heerlijkheid en kracht 
van zijn naam en eeuwig wezen. 
Looft de daden, groot en goed, 
die Hij triomferend doet. 
Hem zij eer, Hij zij geprezen. 
 

2  Hef, bazuin, uw gouden stem, 
harp en fluit, verheerlijkt Hem! 
Cither, cimbel, tamboerijn, 
laat uw maat de maatslag zijn 
van Gods ongemeten wezen, 
opdat zinge al wat leeft, 
juiche al wat adem heeft 
tot Gods eer. Hij zij geprezen. 
 

 
In ons stil gebed vragen wij God om een goed en gezegend 
samenzijn 
 
 

 
De kerkdienst is nu begonnen. De dominee spreekt het votum en de groet 
uit. Dat betekent dat we mogen geloven dat God bij ons is en dat Hij ons 
‘genade en vrede’ toewenst.  
 
Wij zingen Hemelhoog 554:1,3,6,7 (Dank U voor deze nieuwe morgen) 
1 
Dank U voor deze nieuwe morgen, 
dank U voor elke nieuwe dag. 
Dank U dat ik met al mijn zorgen 
bij U komen mag. 

3 
Dank U voor alle bloemengeuren, 
dank U voor ieder klein geluk, 
dank U voor alle held’re kleuren, 
dank U voor muziek. 



6 
Dank U dat ons uw woord bewaarde,   
dank U dat U uw Geest ons geeft. 
Dank U dat ieder mens op aarde 
van uw liefde leeft. 
7 
Dank U, uw liefde kent geen grenzen, 
dank U dat ik nu weet daarvan. 
Dank U, o God, ik wil U danken 
dat ik danken kan. 
 

 
Het koor zingt: Is je deur nog op slot 
                        Ik neem even de tijd 
 
 
 
Wij zeggen en horen wat wij geloven 
 
 
 

Wij zingen Hemelhoog 609 (Machtig God, sterke Rots) 
 
Machtig God, sterke Rots, 
U alleen bent waardig. 
Aard’ en hemel prijzen U, 
glorie voor uw naam. 
 
Lam van God, hoogste Heer, 
heilig en rechtvaardig, 

stralend Licht, Morgenster, 
niemand is als U. 
 
Prijst de Vader, prijst de Zoon. 
Prijst de Geest, die in ons woont. 
Prijst de Koning der heerlijkheid. 
Prijst Hem tot in eeuwigheid. 

 
 
Voordat we uit de Bijbel lezen, vragen wij God om open oren en 
een open hart 
 
 

De Bijbel gaat open: verhalen eeuwenoud. Wij lezen uit het 
evangelie van Lucas het verhaal van de twee jongens 
(Luc.15:11-32 ) 
 



 
Het koor zingt:  Hij kent je naam 
                         Welk een vriend is onze Jezus 
 
 

 
 
Wij luisteren nu naar de preek, waarin de dominee vertelt over 
het verhaal dat we gelezen hebben en over ons thema ‘Niet 
buitenspelʼ 
 

Wij zingen Hemelhoog 388:1,2,4 (Als je geen liefde hebt voor elkaar) 
 
1 Als je geen liefde hebt voor 
elkaar, 
vallen de dromen in duigen. 
Dromen van vrede worden niet 
waar, 
kwaad is niet om te buigen. 
 
Als je geen liefde hebt voor elkaar, 
leef je buiten Gods gloria. 
Als je geen liefde hebt voor elkaar, 
leef je buiten Gods gloria. 
 
 
2 Als je geen antwoord geeft op 
verdriet, 
zullen de tranen niet drogen. 
Als je het leed in de wereld niet 
ziet, 

worden Gods woorden verbogen. 
Als je geen liefde hebt voor elkaar, 
leef je buiten Gods gloria. 
Als je geen liefde hebt voor elkaar, 
leef je buiten Gods gloria. 
 
 
4 Als je geen liefde hebt voor 
elkaar, 
leef je buiten Gods gloria. 
Als je geen liefde hebt voor elkaar, 
leef je buiten Gods gloria. 
 
Als je geen liefde hebt voor elkaar, 
leef je buiten Gods gloria. 
Als je geen liefde hebt voor elkaar, 
leef je buiten Gods gloria. 
 

 
 
Wij gaan samen bidden: we danken God voor deze dienst en 
we vragen Hem om te zorgen voor anderen en voor onszelf 
 

 
Het koor zingt: Als je niet durft + diep als de zee medley 
                        Glorie hallelujah 
 



 
Wij geven nu onze gaven 
1e voor diaconie  2e voor de kerk 
 
 

Wij zingen Hemelhoog 336:1,2 (Groot is uw trouw) 

Hemelhoog 336 (Groot is Uw trouw o Heer) 

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. 

[refrein] 

 

Wij ontvangen Gods zegen. Die zegen zegt ons, dat God ons altijd en 
overal nabij is. Fijn dat u en jullie hier waren. Wij wensen iedereen nog een 
fijne zondag! 

 
Na afloop is er koffie en thee voor het koor en de begeleiding in 
de Verbinding. 
 
 
 



 


