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Orde van dienst voor 17 november 2019, 
in de Witte Kerk te Lochem. 
 
Voorganger: ds. J.D. Vedders - Dekker 
Organist: Els Dijkerman 
Lector: Dick van Maanen 
Namens de kerkenraad: Hans Dettmers 
 

 
Toenadering 
Orgelspel 
 
Welkom  
Intochtspsalm: Psalm 146: 1 en 3   (staande) 
1. Zing, mijn ziel, voor God uw Here, 
    zing die u het leven geeft. 
    Zing, mijn ziel, uw God ter ere, 
    zing voor Hem zolang gij leeft. 
    Ziel, gij zijt geboren tot 
    zingen voor de Heer uw God. 
 
3. Heil wien Jakobs God wil bijstaan, 
    heil die God ter hulpe riep. 
    Want zijn heil zal niet voorbijgaan, 
    God is trouw aan wat Hij schiep. 
    Wat in hemel, zee of aard 
    woont, is in zijn hand bewaard. 
 
 
Bemoediging en groet 
Ouderl. :  Onze hulp is in de naam van de Heer 
Allen:   Die hemel en aarde gemaakt heeft 
Ouderl.:  Die trouw houdt tot in eeuwigheid 
Allen:   En niet laat varen het werk dat zijn hand begon.  
 
Drempelgebed   
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Zingen: Psalm 146: 4  
4. Aan wie hongert geeft Hij spijze, 
    aan verdrukten recht gericht. 
    Wie geboeid zijn, Hij bevrijdt ze, 
    blinden geeft Hij het gezicht. 
    Hij geeft de gebukten moed 
    en heeft lief wie zijn wil doet.   (allen gaan zitten) 

 
Groet: 
Vg:  De Heer zij met u 
Allen: De Heer zal u bewaren 
 
Kyriegebed  
 
Glorialied: Lied 305: 1, 2 en 3 
1. Alle eer en alle glorie 
    geldt de luisterrijke naam! 
    Vier de vrede die Hij heden 
    uitroept over ons bestaan. 
    Aangezicht / vol van licht, 
    zie ons vol ontferming aan! 
 
2. Alle eer en alle glorie 
    geldt de Zoon, de erfgenaam! 
    Als genade die ons toekomt 
    is Hij onze nieuwe naam. 
    Licht uit licht, / vergezicht, 
    steek ons met uw stralen aan! 
 
3. Alle eer en alle glorie 
    geldt de Geest die leven doet, 
    die de eenheid in ons ademt, 
    vlam, die ons vertrouwen voedt! 
    Levenszon, / liefdesbron, 
    maak de tongen los voorgoed! 
 
Het eerste deel van de presentatie van het project Louka 
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Dienst van het Woord 
Gebed 
 
1e lezing: Psalm 146 

 1461Halleluja!  Loof de HEER, mijn ziel. 2De HEER wil ik loven, 
zolang ik leef, mijn God bezingen zolang ik besta. 3Vertrouw niet 
op mensen met macht, op een sterveling bij wie geen redding is. 
4Stokt zijn adem, hij keert terug tot de aarde, op die dag gaat hij 
met zijn plannen ten onder. 5Gelukkig wie de God van Jakob tot 
hulp heeft, wie zijn hoop vestigt op de HEER, zijn God, 6die 
hemel en aarde heeft gemaakt, de zee en alles wat daar leeft, hij 
die trouw is tot in eeuwigheid, 7recht doet aan de verdrukten, 
brood geeft aan de hongerigen.De HEER bevrijdt de 
gevangenen, 8de  HEER opent de ogen van blinden, 
de HEER richt de gebogenen op, de HEER heeft de 
rechtvaardigen lief, 9de HEER beschermt de vreemdelingen, 
wezen en weduwen steunt hij, maar wie kwaad doen, richt hij te 
gronde. 10De HEER is koning tot in eeuwigheid, je God, Sion, van 
geslacht op geslacht. Halleluja! 
 
Zingen: Lied 864: 1, 4 en 5 
1. Laat ons de Heer lofzingen, 
    juich, al wie bij Hem hoort! 
    Hij zal met trouw omringen 
    wie steunen op zijn woord. 
    Al moet ge hier ook dragen 
    veel duisternis en dood, 
    gij hoeft niet te versagen, 
    Hij redt uit alle nood. 
 
4. Daarom dan niet versagen, 
    maar moedig verder gaan! 
    De Heer doet redding dagen, 
    Hij trok uw lot zich aan. 
    Wie lijdt, – God zal het merken, 
    ’t is alles Hem bekend; 
    Hij zal zijn kinderen sterken 
    met woord en sacrament. 
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5. Daarom lof zij de Here, 
    in wie ons heil bestaat, 
    Hem die ons toe wou keren 
    zijn liefelijk gelaat. 
    Hij moge ons behoeden, 
    elkander toegewijd, 
    en schenke ons al ’t goede 
    nu en in eeuwigheid. 
 
2e lezing: Mattheus 25: 31 - 46 
31Wanneer de Mensenzoon komt, omstraald door luister en in 
gezelschap van alle engelen, zal hij plaatsnemen op zijn 
glorierijke troon. 32Dan zullen alle volken voor hem worden 
samengebracht en zal hij de mensen van elkaar scheiden zoals 
een herder de schapen van de bokken scheidt; 33de schapen zal 
hij rechts van zich plaatsen, de bokken links. 34Dan zal de koning 
tegen de groep rechts van zich zeggen: “Jullie zijn door mijn 
Vader gezegend, kom en neem deel aan het koninkrijk dat al 
sinds de grondvesting van de wereld voor jullie bestemd 
is. 35Want ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst 
en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling, en jullie 
namen mij op, 36ik was naakt, en jullie kleedden mij. Ik was ziek 
en jullie bezochten mij, ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij 
toe.” 37Dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden: “Heer, 
wanneer hebben wij u hongerig gezien en te eten gegeven, of 
dorstig en u te drinken gegeven? 38Wanneer hebben wij u als 
vreemdeling gezien en opgenomen, u naakt gezien en 
gekleed? 39Wanneer hebben wij gezien dat u ziek was of in de 
gevangenis zat en zijn we naar u toe gekomen?” 40En de koning 
zal hun antwoorden: “Ik verzeker jullie: alles wat jullie gedaan 
hebben voor een van de onaanzienlijksten van mijn broeders of 
zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan.” 41Daarop zal hij ook 
de groep aan zijn linkerzijde toespreken: “Jullie zijn vervloekt, 
verdwijn uit mijn ogen naar het eeuwige vuur dat bestemd is voor 
de duivel en zijn engelen. 42Want ik had honger en jullie gaven 
mij niet te eten, ik had dorst en jullie gaven me niet te 
drinken. 43Ik was een vreemdeling en jullie namen mij niet op, ik 
was naakt en jullie kleedden mij niet. Ik was ziek en zat in de 



5 
 

gevangenis en jullie bezochten mij niet.” 44Dan zullen ook zij 
antwoorden: “Heer, wanneer hebben wij u hongerig gezien of 
dorstig, als vreemdeling of naakt, ziek of in de gevangenis, en 
hebben wij niet voor u gezorgd?” 45En hij zal hun antwoorden: “Ik 
verzeker jullie: alles wat jullie voor een van deze onaanzienlijken 
niet gedaan hebben, hebben jullie ook voor mij niet 
gedaan.” 46Hun staat een eeuwige bestraffing te wachten, de 
rechtvaardigen daarentegen het eeuwige leven.’ 
 
Zingen: Lied 912: 1, 2, 3 en 6 
1. Neem mijn leven, laat het, Heer, 
    toegewijd zijn aan uw eer. 
    Maak mijn uren en mijn tijd 
    tot uw lof en dienst bereid. 
 
2. Neem mijn handen, maak ze sterk, 
    trouw en vaardig tot uw werk. 
    Maak dat ik mijn voeten zet 
    op de wegen van uw wet. 
 
3. Neem mijn stem, opdat mijn lied 
    U, mijn koning, hulde biedt. 
    Maak, o Heer, mijn lippen rein, 
   dat zij uw getuigen zijn. 
 
6. Neem ook mijne liefde, Heer, 
    ’k leg voor U haar schatten neer. 
    Neem mijzelf en voor altijd 
    ben ik aan U toegewijd. 
 
Uitleg en verkondiging 
 
Muziek  
 
Presentatie van het Tweede gedeelte Louka project 
 
Gebeden en gaven 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader  
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Collecte: 
1. Diaconie     2. Kerk   
 
Slotlied: Lied 969: 1, 2 en 4 
1. 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. 
 
2. Tot ieder hart, dat Hem behoort, 
    met Hem gemeenschap vindt. 
    De dienst aan Hem is ’t gouden koord 
    dat allen samen bindt. 
 
4. Laat zuid en noord nu zijn verblijd, 
    Hem prijzen west en oost. 
    Aan Christus hoort de wereld wijd, 
    in Hem is zij vertroost. 
 
Wegzending en zegen 
Zegen 
Allen : Amen LB 431b 
 


