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Orde van Dienst online viering met aanwezige gemeenteleden  
in de Hoofdhof te Berkum zondag 18 oktober 2020 

5e zondag van de herfst 
Thema: God horen 

 

Voorganger: ds. Anne-Meta Kobes-Gerritsen uit Heerenveen 
Ouderling: Jaap Wagteveld; diaken Jan Visscher;  

lector: Ab Kasper 
Organist: Gert de Jong, zang: leden Hoofdhofkoor 

 

De bloemen gaan met een hartelijke groet naar  

dhr. E.A. Dragt en dhr. H.J. van Leussen 

_____      
 
INTREDE 
 

Welkom en Licht 
 

Intochtslied: Lied 975: 1 en 3 door het koor 
 
3  
Jezus roept ons tot de ander, 
zo verschillend als wij zijn, 
ras of huidskleur, rangen, standen - 
Jezus trekt geen scheidingslijn. 
Ga met vrienden en met vreemden, 
ga met mensen, groot en klein, 
ga met zaligen en zoekers, 
die op zoek naar waarheid zijn.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Moment van stilte, Groet en Bemoediging 
 

Gebed  

 
Antwoordluisterlied Anneke van Giersbergen – ‘Straks bijeen’ 
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Roep om de Geest met gesproken woorden van Lied 892: 1 en 4  
 

Voorganger:  Niet in ’t geweldige geluid van stormwind, 
die de rotsen breekt, 

Allen:    is het Uw stem die tot ons spreekt, 
de stormen trekken voor U uit. 

 

Voorganger:  Maar als de koelte om ons staat 
en een zacht suizen ons vervult, 

Allen:    weten wij dat Gij komen zult 
en wij omwinden het gelaat. 

 

Hoor jij het ook? Verschillende geluiden klinken, kun je raden wat je hoort? 
 

DIENST VAN HET WOORD 
 

Lezing – deel 1 1 Koningen 19:1-9a volgens de Nieuwe Bijbelvertaling 
 

Muzikaal intermezzo  

 

Lezing – deel 2 1 Koningen 19: 9b-16 volgens de Nieuwe Bijbelvertaling 
 

Zingen: Lied 812 door ds. Anne-Meta Kobes 
 

Op mijn levenslange reizen 
twijfel donker achtervolgt mij 
liefde blind holt voor mij uit – 
zing ik op steeds and’re wijzen 
over wie ik niet kan spreken, 
zing ik: ‘Ooit mijn hart te breken, 
ooit mijn hart voor jou te breken.’ 
 

Opgereisd, pas halverwege, 
met een keel kapot gezongen 
met een hart voor wie gebroken, 
kruip ik onder dorenstruiken 
druk mijn ogen in de aarde, 
smeek dat nu het eind zal komen, 
smeek de dood, dat hij zal komen. 
 

Mmm_______________  
spoorloos trok voorbij de twijfel 
waar ik lag. De liefde keerde, 
zag mij, bracht mij drank en spijze, 
deed mij opstaan uit de dood. 
nog een leven zal ik reizen. 
nooit meer zonder reisgenoot. 

 

Overweging  
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Gehoord  
Bedenk, beschrijf, teken, bespreek met elkaar.. 

 

• Denkt u dat het mogelijk is om God te horen? 

• Wat zou u graag van God horen? 

• Heeft u wel eens iets van God gehoord?  

• Wanneer was dat? 

• Herkende u het meteen?  

• Hoe klonk het?  

• Hoe wist u dat het van God kwam?  
 

Zingen: Lied ‘Open je oren’ door het koor 
 
 
2.   
Ogen heb je om te zoeken 
Naar wat mensen nog ontbreekt 
En een hart om uit te zeggen 
Wat een ander moed in spreekt 
Refrein: Open je oren ... 
 
 

4. 
Voeten heb je om te lopen 
Naar een mens die eenzaam is 
En een hart om waar te maken 
Dat geen mens een eiland is 
Refrein:  Open je oren ... 
 
 

5.   
Oren heb je om te horen 
Naar een mens die vrede is 
En een hart om te geloven 
In een geest die liefde is 
Refrein:  Open je oren ... 

 
DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN 
 

Gebeden, afgesloten met gezamenlijk gesproken Onze Vader 
 

Uitleg bij de collecte 
De 1e collecte is bestemd voor KZWO/Kerk in Actie – Rwanda en  
de 2e collecte voor de Diaconie.  
Bij het verlaten van de kerkzaal staan twee collectemandjes in de volgorde van 1e en 2e 
collecte.  
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UITZENDING EN ZEGEN 
 
Slotlied:  ‘Als op ’s levens zee de stormwind om u loeit’  

Zangbundel Joh. de Heer 256: 1 en 4   door het koor 
 

1  Als op ’s levens zee de stormwind om u loeit, 
Als ge tevergeefs uw arme hart vermoeit, 
Tel uw zegeningen, tel ze één voor één, 
En ge zegt verwonderd: Hij liet nooit alleen. 

 
Refrein: 

Tel uw zegeningen, tel ze één voor één, 
Tel ze, tel ze alle, en vergeet er geen. 
Tel ze, tel ze alle, noem ze één voor één, 
En ge ziet Gods liefde dan door alles heen. 

 
4  Zoo in alle moeiten, zorgen zonder tal, 

Wees toch nooit ontmoedigd, God is overal. 
Tel uw zegeningen, Eng’len luist’ren toe, 
Troost en hulp schenkt Hij u, volg dan blij te moe. 

 
Refrein: Tel uw zegeningen …………………. 
 

Uitzending en Zegen met woorden naar Lied 416 
 
Voorganger: Ga met God en Hij zal met je zijn 
Allen:    ons nabij op al onze wegen 

met Zijn raad en troost en zegen. 
 

Voorganger: Ga met God en Zij zal met je zijn. 
Allen:    bij gevaar, in bange tijden 

over ons Haar vleugels spreiden 
 
Voorganger: Ga met God en Hij zal met je zijn. 
Allen:    tot wij weer elkaar ontmoeten 

in Zijn naam elkaar begroeten 
Ga met God en Hij zal met ons zijn 

      Amen. 
 

______ 

 

De kerkenraad wenst u een goede zondag. 


