
ORDE VAN DIENST 3E ZONDAG NA TRINITATIS PG IJHORST-DE WIJK 
organist Fenna van der Weide   voorganger Loes L.W. Jansen 
Inleidende muziek,  

orgel: ‘Helft mir Gott’s Güte preisen’ (Lied 452) – Johann Nicolaus Hanff (1663-1711) 
Klokgelui  
Mededelingen (ouderling) 
Namesté 
Stilte 
Introïtusantifoon (voorganger gelezen) 

vg Gelukkig … loven zij U 
Aanvangslied    NLB 276 Zomaar een dak boven wat hoofden 
tekst Huub Oosterhuis *1933 muziek Valerius Gedenckclanck 1626 

2. Woorden van ver, vallende sterren, 
vonken verleden hier gezaaid. 
Namen voor Hem, dromen, signalen 
diep uit de wereld aangewaaid. 
Monden van aarde horen en zien, 
onthouden, spreken voort 
Gods vrij en lichtend woord.

3. Tafel van één, brood om te weten 
dat wij elkaar gegeven zijn. 
Wonder van God, mensen in vrede, 
oud en vergeten nieuw geheim. 
Breken en delen, zijn wat niet kan, 
doen wat ondenkbaar is, 
dood en verrijzenis. 

Groet en Bemoediging 
Drempelgebed (afwisselend gesproken en gezongen) 

NLB 296 Die de morgen ontbood 
tekst Sytze de Vries *1945 muziek Willem Vogel 1920-2010 

vg Die de morgen … met uw licht 
g     
 
 
 
 
 
 
 
 
vg  Ondoofbaar vuur ….in uw ogen 
g    Die de morgen ontbood en het licht hebt geschapen, 
    zegen ons ook met uw licht 
vg  Die de weerstand …. het donker afdwingt 
g    Die de morgen ontbood en het licht hebt geschapen, 
    zegen ons ook met uw licht 



ROEP OM TE LEVEN, OM ONTFERMING, OM TE PRIJZEN 
Woorden van leven  

Lied    NLB 103e Bless the Lord my soul (3x) 

muziek Jacques Berthier 1923-1994 

Smeekgebed 

Kyrie    Heer ontferm U  
Glorialied     NLB 825: 4, 8 Hij meet ons tijd en ruimte toe 
tekst Ad den Besten 1923-2015 muziek Frankfurt 1668 

8. God heeft zich zelf ons toegewend: 
een man verscheen op aarde, 
een mens, in wie Hij onherkend 
zich aan ons openbaarde. 
in Hem als in een tempel heeft 
de God gewoond die eeuwig leeft, 
de ongeëvenaarde.  
 

Gebed van de zondag 

 
DIENST VAN HET WOORD 
Inleiding 

Lied     NLB 390 Het brood in de aarde gevonden 
tekst Huub Oosterhuis * 1933 muziek Albert de Klerk 1917-1998 

2. Het brood van oorlog en vrede, 
dat dagelijks eendere brood, 
het vreemde brood van de liefde, 
het stenen brood van de dood. 
 
3. Het brood dat wij duur verdienen, 
ons lichaam, ons geld, ons goed, 
het brood van ons samen leven, 
die schamele overvloed. 
 



4. Dat brood dat wij moeten eten 
om niet verloren te gaan. 
Wij delen het met elkander 
ons hele mensenbestaan. 
 

5. Gij deelt het met ons, zo deelt Gij 
U zelf aan ons uit voorgoed, 
een mens om nooit te vergeten, 
een God van vlees en bloed.

Lezing   Jona 3: 6 - 10   
Lied        NLB 845: 1 ,3  Tijd van vloek en tijd van zegen 
tekst Huub Oosterhuis * 1933 muziek Henri Heuvelmans *1951 

 

 
 
3. Wie aan dit bestaan verloren 
nieuw begin heeft afgezworen 
wie het houdt bij wat hij heeft 
sterven zal hij ongeleefd. 
Tijd van leven om met velen 
brood en ademtocht te delen –  
wie niet geeft om zelfbehoud, 
leven vindt hij honderdvoud. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lezing  Jona 4: 1 - 11   
Lied     NLB 385: 1 De tafel van samen 
tekst Hanna Lam 1928-1988 muziek Wim Kloppenburg*1939 

 

Lezing Johannes 4: 25 - 42 

  
 
 
 

Lied  NLB 339a U komt de lof toe  
muziek  Frits Mehrtens 1922-1975 



Uitleg en verkondiging 
Meditatieve stilte  

Lied      NLB 452 Als tussen licht en donker 
tekst Tom Naastepad 1921-1996  muziek 16e eeuw 

1.Als tussen licht en donker  
de tijd zijn stroom versnelt, 
zijn wij in U verzonken, 
ons hart raakt niet ontsteld, 
Gij leeft en houdt de wacht, 
wij hebben niets te vrezen, 
de slaap zal ons genezen. 
Gij waakt de ganse nacht! 

2. Die lange nacht, die winter 
doorstaan wij met geduld; 
wij leven ongehinderd, 
de dagen zijn vervuld, 
Gij hebt het woord volbracht, 
dat feilloos staat geschreven 
en keert niet ijdel weder. 
Uw licht komt na de nacht!

3. O hemellichaam, Jezus, 
dat ieder mens verlicht, 
wij staan in U te lezen, 
Gij zijt  ons vergezicht. 
De dageraad breekt aan, 
uw komst is niet te keren, 
wil ons de eenvoud leren, 
leer ons uw toekomst aan!

 
DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN   
Gebedsacclamatie   Adem van God vernieuw ons bestaan 

Dankgebed   Voorbeden  Stil gebed   Onze Vader   
Toelichting over de gaven 

AFSLUITING 
Slotlied    NLB 605 De toekomst is al gaande 
tekst Inge Lievaart 1917-2012 muziek Willem Vogel 1920-2010 

2. De toekomst is al gaande, 
schept doorgang door de vloed, 
dwars door het ongebaande 
een pad dat voortgaan doet. 
 
3. De toekomst is al gaande, 
een bron in de woestijn 
zingt tegen het vergaan in: 
de dood zal niet meer zijn. 
 

4. De toekomst is al gaande, 
verborgen en gezien, 
een stem die te verstaan is, 
een God die draagt en dient. 

5. De toekomst houdt ons gaande, 
voert ondanks tegenstand 
ons uit het doods bestaande 
naar nieuw, bewoonbaar land.

 
Zegenbede  

Acclamatie   amen  
Namesté 
Orgelspel: uit Zes Valerius-liederen: Com nu met sang (Lied 276) - Piet Post (1990-1979) 

 

 


