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Orde van dienst  
zondag 13 november 2022 

Kerk van de Eenheid 
Protestantse Gemeente 

Sint-Oedenrode, Son en Breugel 
 

 

 
 
We beginnen de dienst in stilte .. 
 
Aanvangswoord  
In de Bijbel speelt taal een grote rol. Taal, woorden, mond, 
tong, lippen, het zijn allemaal woorden en beelden, die 
aangeven dat je als mens een communicerend schepsel bent. 
Taal heeft in de Bijbel niet alleen iets met communicatie tussen 
mensen te maken – God heeft ook alles met taal en 
communicatie te maken. We horen ! telkens weer dat God 
spreekt. 
De Tora begint met het eerste woord van God: Er moet licht 
komen. 

Het Johannesevangelie begint met: In den beginne was het 
Woord.. Je kan zeggen – vanaf het begin is er communicatie, is  
God er op gericht mensen te bereiken, wil Hij woorden van 
leven geven. 
Als mensen daaraan gehoor geven dan komen mensen tot hun 
bestemming, dan heerst er naar de communicatie van God met 
de mens vrede, dan bloeit de woestijn. Maar het steeds weer 
terugkerende refrein in de Bijbel is – mensen luisteren niet, ze 
stoppen hun oren dicht, ze zijn doof of ze houden zich doof 
voor God. 
Met verwondering heb ik geluisterd naar de communicatie van 
God met de mens, van God met Mozes, van God met jou en 
mij. 
 
Aansteken van de tafelkaarsen 
 
Intochtslied: Lb. 601: 1, 2 en 3 Licht dat ons aanstoot in de 
morgen..  
 

Laten we een moment stil worden voor God 
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Begroeting  
 

Drempelgebed 
Eeuwige, Behoeder van al wat leeft,  
wees in dit uur aanwezig met Uw woord 
en laat het ruimte scheppen in de diepten van ons hart. 
……… 
Laat Uw woord ons vrij maken van onmacht en angst 
zo dat het ons helpen kan in vrijheid en vreugde de kunst van 
het leven aan te gaan 
Laat het ons richting wijzen en wek 

ons verlangen naar goedheid en vrede voor ieder mens. 
………. 
Blijf ons bezielen met uw levenskracht 
dat wij zo samen gaande mogen blijven 
op de weg van het leven, met U als onze metgezel. 
Amen 
 
Zingen: Lb. 274: 1, 2 en 3 - Wij komen hier ter ere van uw 
naam.. 
 

Kyriëgebed 
 
Zingen: Lb. 301f - Heer ontferm U.. 

 
 
Glorialied: Lb. 139: 1 en 2 - Heer die mij ziet zoals ik ben.. 

(zo mogelijk staande) 
 
Gebed bij de opening van de Schrift 
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Eerste lezing: Exodus 3: 1-15 

 
 
Zingen: Lb. 119a: 1, 2 en 4 - Uw woord omvat mijn leven.. 
 
 
Tweede lezing: Lucas 20: 27-38 
 
 
Acclamatie 

 
Overdenking   IK BEN DIE IK BEN 
    èhèjè asjèr èhèjè (hebreeuws) 
 
Orgelspel  
 
Zingen: Lb. 1006 - Onze Vader in de hemel… 

 
Toelichting op de collecte door de diaken 
Collectedoel: De kracht van Bijbelverhalen in de Golfstaten  
Rekeningnummer: NL89 ABNA 0457 457 457 o.v.v. Z009195 

. 
Gebeden  
Dankzegging en Voorbeden 
 
Stil Gebed – bidden wij in ons eigen gesprek met God wat in 

ons hart leeft 
 
Bidden wij samen het Onze Vader 
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Onze Vader die in de hemel zijt 
uw Naam worde geheiligd,  

uw Koninkrijk kome 
uw wil geschiede in de hemel alzo ook op de aarde 
Geef ons heden ons dagelijks brood 
en vergeef ons onze schulden 
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaars 
En leid ons niet in verzoeking,  
maar verlos ons van de boze 
Want van U is het Koninkrijk en de kracht  
en de heerlijkheid 

tot in eeuwigheid 
Amen 
 
Slotlied:  Lb. 657: 1,2,4 Zolang wij adem halen.. 
 
Zegen 
 
 

 
 

 

Na afloop van de dienst bent U van harte uitgenodigd nog wat 

na te praten onder het genot van een kopje koffie of thee. 
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Lied 601 

 
2. Licht, van mijn stad de stedehouder, 
aanhoudend licht dat overwint. 
Vaderlijk licht, steevaste schouder, 
draag mij, ik ben jouw kijkend kind. 
Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen 
of ergens al de wereld daagt 
waar mensen waardig leven mogen 
en elk zijn naam in vrede draagt. 
 

3. Alles zal zwichten en verwaaien 
wat op het licht niet is geijkt. 
Taal zal alleen verwoesting zaaien 
en van ons doen geen daad beklijft. 
Veelstemmig licht, om aan te horen 
zolang ons hart nog slagen geeft. 
Liefste der mensen, eerstgeboren, 
licht, laatste woord van Hem die 
leeft. 
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Lied 274 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Ontferm u God, kyrie eleïson, 

wees ons nabij, kijk speurend naar ons om, 
kom met uw vrede, uw barmhartigheid, 
zonder U raken wij de liefde kwijt. 
 
3. Wij zingen samen van uw gloria, 
dank voor het leven, dank U voor elkaar, 
geef ons uw geestdrift, vuur ons leven aan, 
leg zo uw glimlach over ons bestaan. 
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Lied 139 

 
 
 

2. Gij zijt zo diep vertrouwd met mij: 
wie weet mijn wegen zoals Gij? 

Gij kent mijn leven woord voor woord, 
Gij hebt mij voor ik spreek gehoord. 
Ja overal, op al mijn wegen 
en altijd weer komt Gij mij tegen. 
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Lied 119a 

 
2. Op U laat ik mij voorstaan, 
ik ben aan U gehecht. 

Waar Gij betrouwbaar voorgaat 
ontvouwt zich weer een weg. 
De paden die ik zelf bedacht 
zijn doelloos doodgelopen. 
Zij voerden in de nacht. 
 

4. God, laat mij nooit verliezen 
de vreugde om uw woord, 

de moed mijn weg te kiezen 
waar ik uw voetstap hoor. 
En overtuig mij dag aan dag 
dat Gij mij hebt geroepen, 
ja, dat ik leven mag! 
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Lied 1006
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Lied 657 

 
2. Al is mijn stem gebroken, 
mijn adem zonder kracht, 
het lied op and’re lippen 
draagt mij dan door de nacht. 
Door ademnood bevangen 
of in verdriet verstild: 
het lied van Uw verlangen 
heeft mij aan ’t licht getild. 
 

4. Ons lied wordt steeds gedragen 
door vleugels van de hoop. 
Het stijgt de angst te boven 
om leven dat verloopt. 
Het zingt van vergezichten, 
het ademt van uw Geest. 
In ons gezang mag lichten 
het komend bruiloftsfeest. 

 
 


