
 
 

Orde van dienst voor de morgendienst in kerkcentrum De Ark 
Zondag 13 oktober 2019 om 10.00 uur 
 
Voorganger:  ds. Karolien Zwerver 
Organist:   Siemone Middel 
 

 
Welkom en mededelingen 
 
Zingen: lied 1005 vers 1 en 2  
 
Zoekend naar licht hier in het duister,   
zoeken wij U, waarheid en kracht. 
Maak ons uw volk, heilig, vol luister, 
schijn in de donkere nacht. 
 
Refrein:  
Christus, ons licht, schijn door ons heen,  
schijn door het duister. 
Christus, ons licht, schijn ook vandaag,  
hier in uw huis. 
 
Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen 
zoekend naar hoop, troost in uw woord. 
Spreek door ons heen tot de verdrukten, 
zo wordt uw stem gehoord. 
 
Refrein 
 
Stilte  
 
Bemoediging en groet 
 
  



Zingen: lied 1005 vers 3  
 
Zoekend naar brood lijden zij honger, 
zoekend naar water lijden zij dorst. 
Maak ons uw brood, breek ons voor allen, 
U bent de vredevorst. 
 
Refrein 
 
Kaarsen en bijbel  
 
Inleiding op de dienst  
 
Gebed  
 
Kinderlied: Samen is veel leuker  
 
Refrein:  
Samen is veel leuker, alleen is maar alleen 
iemand die je helpen kan, dat wil toch iedereen. 
Jij en ik zijn nodig in Gods koninkrijk. 
Niemand overbodig, iedereen gelijk. 
 
Ik wil heel graag je vriend zijn, 
dan zijn we nooit meer alleen. 
Jezus zal ons leiden ook in moeilijke tijden, 
want Hij zorgt voor iedereen! 
 
Refrein 
 
We zijn soms zo verschillend 
en ieder heeft zijn eigen taal. 
Jezus wil ons leren alle mensen te waarderen, 
want Hij houdt van ons allemaal! 
 
Refrein 



Moment met de kinderen  
 
Lied: Evangelische Liedbundel 58 
(Vrouwen beginnen, bij het refrein starten de mannen)  
 
Zoekt eerst het koninkrijk van God 
en zijn gerechtigheid, 
en dit alles krijgt u bovendien. 
Hallelu, halleluja. 
 
Refrein: Halleluja, halleluja, halleluja, hallelu, halleluja. 
 
Men kan niet leven van brood alleen, 
maar van ieder woord 
dat door de Heer gesproken wordt. 
Hallelu, halleluja. 
 
Refrein 
  
Bidt en u zal gegeven zijn, 
zoekt en gij zult het zien, 
klopt en de deur zal voor u opengaan. 
Hallelu, halleluja. 
 
Refrein 
 
Deel 1: Kunnen kiezen 
 
Zingen: Lied 967 vers 1 en 7  
 
Zonne der gerechtigheid, 
ga ons op in deze tijd, 
opdat al wat leeft de dag 
in uw kerk aanschouwen mag. 
Erbarm u, Heer. 
 



Alle eer en macht en kracht 
worde, Heer, U toegebracht; 
heel de mensheid stemme saam 
in de drieklank van uw naam. 
Erbarm u, Heer. 
 

Deel 2: Dilemma’s  
 
Zingen: lied 50 uit ‘Aan jou dit lied’ 
Tekst: Jan van Opbergen 
Melodie: ‘De Heer heeft mij gezien’ 
 

Het woord van God, tot hiertoe doorverteld, 
is niet te hoog, of veel te ver gegrepen. 
Het is niet door een vreemde opgesteld, 
die ons met wet en orde af wil schepen.  
Het komt van iemand die ons kent en telt,  
een God die ons uit nood en dood wil slepen.  
 

Hij wil dat wij elkaar tot leven zijn, 
de aarde maken tot het land van allen.  
Hij roept ons weg uit doodswoestijn,  
daar waar uit haat en hebzucht lijken vallen. 
Hij hoopt dat wij toch ooit zijn schepping zijn 
en niet zijn vreugde om de mens vergallen.  
 

Deel 3: lezen en overdenken Jacobus 5  
 
Geloofsbelijdenis uit Colombia  
Uit: Geef ons heden ons dagelijks brood. Bidden met de armen.  
Jan Brock. 
 

Wij geloven in Jezus van Nazareth 
die leefde en werkte tussen de armen als een van ons.  
Hij was machtig in woord en daad 
kwam op voor de verdrukten 
en verdedigde de zaak van de zwakken als de zijne. 



 
Hij liep langs de wegen en  
nodigde de mensen uit van elkaar te houden. 
Hij doorstond de gesel van de machtigen  
en stierf uit liefde voor al zijn broeders. 
 
Wij geloven in Jezus en in zijn doel: 
een wereld van iedereen en voor iedereen, 
een wereld van vrije mensen, een broedermaal. 
 
Wij geloven in Jezus en in zijn doel: 
een stad zonder hongerige kinderen op straat  
zonder gefolterde gevangenen, 
geen bedelaars meer, 
geen honger, geen prostitutie, 
een wereld van vrede.  
 
Wij geloven in de verrezen Jezus,  
de weg, de waarheid en het leven, 
aanwezigheid die sterkt, voortstuwt en moed geeft. 
 
Wij geloven in Jezus die ons opwekt. 
Wij geloven in Jezus die aanwezig is 
in onze broers en zussen, 
aanwezig in de angst van de arbeider, 
in de gekromde ruggen van de boeren, 
aanwezig in de strijders. 
 
Wij geloven in Jezus, ‘God van de armen’, 
hoop van de zwakke. 
Wij geloven in Jezus, en in onze strijd 
om zijn rijk op te bouwen. 
Wij geloven in de vader, 
uiteindelijk middelpunt van verzoening, rechtvaardigheid,  
liefde en vrede. 
 



Zingen: lied 836 vers 1, 2 en 5  
 
O Heer die onze Vader zijt, 
vergeef ons onze schuld. 
Wijs ons de weg der zaligheid, 
en laat ons hart, door U geleid, 
met liefde zijn vervuld, 
met liefde zijn vervuld. 
 
Geef dat uw roepstem wordt gehoord, 
als eenmaal bij de zee. 
Geef dat ook wij uw nodend woord 
vertrouwen, volgen ongestoord, 
op weg gaan met U mee, 
op weg gaan met U mee. 
 
Dat ons geen drift en pijn verblindt, 
geen hartstocht ons verwart. 
Maak Gij ons rein en welgezind, 
en spreek tot ons in vuur en wind, 
o stille stem in ’t hart, 
o stille stem in ’t hart. 
 
(pastorale mededelingen)  
 
Gebeden met acclamatie: lied 900  
 
Nada te turbe, nada te espante; 
quien a Dios tiene nada le falta. 
Nada te turbe, nada te espante; 
sólo Dios basta. 
 
Vertaling: 
Laat niets je verontrusten of wanhopig maken. Wie zich aan 
God vasthoudt komt niets tekort. God alleen is genoeg.   
 



Onze Vader 
Onze Vader in de hemel, 
laat uw naam geheiligd worden, 
laat uw koninkrijk komen 
en uw wil gedaan worden 
op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons vandaag het brood 
dat wij nodig hebben. 
Vergeef ons onze schulden, 
zoals ook wij hebben vergeven 
wie ons iets schuldig was. 
En breng ons niet in beproeving, 
maar red ons uit de greep van het kwaad. 
Want aan u behoort het koningschap, 
de macht en de majesteit tot in eeuwigheid. Amen  
 
Mededelingen  
 
Collecte 
 
Kinderen komen terug  
 
Slotlied: Lied 969  
 
In Christus is noch west noch oost 
in Hem noch zuid noch noord, 
één wordt de mensheid door zijn troost, 
de wereld door zijn woord. 
 
Tot ieder hart, dat Hem behoort, 
met Hem gemeenschap vindt. 
De dienst aan Hem is ’t gouden koord 
dat allen samen bindt. 
 
  



Geliefden, sluit u dan aaneen, 
vanwaar en wie ge ook zijt; 
als kinderen om uw Vader heen 
en Christus toegewijd. 
 
Zegen 
 
Na de dienst is er koffie met appeltaart!  
We verkopen de taart, de opbrengst is voor de collecte van de 
ZWO. 
 


