
Orde van dienst zondag 26 juli Steenbergen 
 
Orgelspel  
 
Welkom en mededelingen  
 
Orgel: NLB 273: 1, 2  
 

1 Loof God, die zegent al wat leeft, 2 Loof God, Hij stuurt het schip der kerk, 
 der hem´len Heer is Hij,  dat naar de morgen vaart. 
 die tussen ons zijn woning heeft.  Hij is de hartslag van ons werk, 
 Die ver is, is nabij.  Hij houdt het welbewaard. 
 
Bemoediging en Groet  
 
Drempelgebed: Heer, wij staan hier voor U, 
 met ons geloof en onze twijfel, 
 met onze kracht en onze zwakheid, 
 met onze vreugde en ons verdriet. 
 Gemeente: Heer, behoed ons, keer ons naar u toe 
 en schenk ons wijsheid en de adem van uw Geest 
 Amen  
 
Orgel psalm 92: 1 en 2  
 

1 Waarlijk, dit is rechtvaardig/ dat men de Here prijst, 2 Gezegend zal Hij wezen  die ons bij name riep, 
 dat men Hem eer bewijst/ zijn naam is eerbied waardig  die zelf de adem schiep  waarmee Hij wordt geprezen; 
 Wij loven in de morgen/ uw goedertierenheid, laat alom musiceren,/ met stem en instrument, 
 ook als de nacht zich spreidt/ houdt ons uw hand geborgen. maak wijd en zijd bekend/ de grote naam des Heren. 
 
Kyrie  
 
Gloria: CD 117c  alle volken, huldig de Heer   
 

1 Loof nu de Heer, alle naties der aarde, 
 want machtig toont zich voor ons zijn genade. 
 Zijn trouw duurt voort tot in lengte van dagen. 
 Eer aan de Vader, de Zoon en de Geest, 
 zoals het was in het begin en nu en altijd, 
 en in de eeuwen der eeuwen. Amen. 
 
Gebed opening Bijbel  
 
Eerste Lezing: I koningen 3: 1-12  
 
Orgel psalm 119: 1 en 28  
 

1 Welzalig wie de rechte wegen gaan, 28 Uw hand, Heer, heeft mijn leven toebereid, 
 wie in de regels van Gods wijsheid treden.  geef mij verstand, dat ik uw wijsheid lere; 
 Zalig wie zijn getuigenis verstaan,  zij die U vrezen zijn oprecht verblijd 
 van ganser harte zoeken naar zijn vrede.  dat ik mijn hoop stel op uw woord, o Here; 
 Geen onrecht en geen dwaling lokt hen aan.  ik weet, uw oordeel is gerechtigheid, 
 De weg der zondaars wordt door hen gemeden.  trouw is de staf waarmee Gij zult regeren. 
 
Tweede lezing: Mattheus 13: 44-52 
 
 
 
 
 
 
 



Muziek: CD 318  Het woord brengt de waarheid teweeg     
 

1 Het woord brengt de waarheid teweeg. 2 Het woord dat de wereld schiep 
 Het veranderde in den beginne  is het woord dat klonk door de eeuwen, 
 een aarde die woest was en leeg  is het woord dat Abraham riep 
 tot een lusthof voor ziel en zinnen.  en Daniël tussen de leeuwen. 
  

3 Het woord dat God was bij God, 4 Het onvergelijkelijk woord 
 tussen mensen een mens werd op aarde,   met een hemelse hand geschreven 
 dat in het armzaligste lot  wordt in onze harten gehoord: 
 zijn heerlijkheid openbaarde.  onze weg, onze waarheid, ons leven. 
 
Verkondiging  
 
 
Orgel: 769: 1, 5  
 

1 Eens, als de bazuinen klinken, 5 Mensen, kom uw lot te boven, 
 uit de hoogte, links en rechts,  wacht na dit een ander uur, 
 duizend stemmen ons omringen,  gij moet op het wonder hopen 
 ja en amen wordt gezegd,  dat gij oplaait als een vuur, 
 rest er niets meer dan te zingen, –  want de Geest zal ons bestoken, 
 Heer, dan is uw pleit beslecht.  nieuw wordt alle creatuur. 
 
 
Dankgebed/ Voorbeden/ stil gebed/ Gezamenlijk gebeden Onze Vader  
 
 
Slotlied: 863: 1, 2, 5   
 

1 Nu laat ons God de Here 2 Want lijf en ziel en leven 5 Wij bidden U, Algoede: 
 dankzeggen en Hem eren,  heeft ons de Heer gegeven.  wil altijd ons behoeden; 
 want goed zijn alle dingen  Hij zal ze ook bewaren  de kleinen en de groten, 
 die wij van Hem ontvingen.  in allerlei gevaren.  Houd ze in uw hart besloten. 
 
 
Wegzending en Zegen  
 
 
Orgelspel  


