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Orde van dienst voor 27 september 2020, 
in de Witte Kerk te Lochem. 
 
Voorganger: ds. Marten Dijkstra 
Organist: Els Dijkerman 
Ouderling: Hans Dettmers 

Diaken: Roelof Prinsen 
Lector: Toos de Zeeuw 
 

 
Toenadering 
Orgelspel 
 
Welkom  
Intochtslied: LB 84: 2 
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Bemoediging en groet 
Ouderl. :  Onze hulp is in de naam van de Heer 
Allen:   Die hemel en aarde gemaakt heeft 
Ouderl.:  Die niet loslaat wat zijn hand begon 
Allen:   Van nu aan tot in eeuwigheid, Amen. 
 
Drempelgebed  
Zingen: LB 838: 1 
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Groet: 
Vg:  De Heer zij met u 
Allen:  De Heer zal u bewaren   (allen gaan zitten) 

 
Kyriegebed; na ‘zo bidden wij tezamen’: Heer ontferm U’ 
(Dienstboek I, nr. 81) 
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Glorialied: LB 103-c: 1 en 3 

 

 
 
3. Ja, Hij spaart ons en Hij redt ons, 
    Hij kent onze broze kracht. 
    Hij bewaart ons, Hij ontzet ons 
    van de boze en zijn macht. 
    Loof uw Heiland, loof uw Heiland, 
    die het licht is in de nacht. 
 
het Woord 
Gebed 
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1e lezing: Ezechiël 18: 1-4, 25-32  
 
181De HEER richtte zich tot mij: 2‘Waarom gebruiken jullie in 
Israël toch het spreekwoord: Als de ouders onrijpe druiven eten, 
krijgen de kinderen stroeve tanden? 3Zo waar ik leef – spreekt 
God, de HEER –, nooit meer mag iemand bij jullie in Israël dit 
spreekwoord in de mond nemen! 4Weet dat alle mensenlevens 
mij toebehoren: zowel het leven van de ouders als dat van hun 
kinderen ligt in mijn hand, en alleen wie zondigt zal sterven. 
25Nu zeggen jullie: “De wegen van de Heer zijn onrechtvaardig! ” 
Maar luister, Israëlieten! Ben ik het die onrechtvaardig is? Gaan 
júllie niet eerder onrechtvaardige wegen? 26Iemand die 
rechtvaardig was maar dat niet langer is en onrecht begaat, sterft 
omdat hij onrecht heeft begaan. 27Iemand die goddeloos leefde 
maar dat niet langer doet, mij trouw is en het goede doet, zal in 
leven blijven. 28Als hij tot inzicht en inkeer is gekomen en niet 
langer misdaden begaat, zal hij zeker blijven leven en niet 
hoeven sterven. 29De Israëlieten zeggen: “De wegen van de Heer 
zijn onrechtvaardig!” Ben ik onrechtvaardig, Israëlieten? Zijn júllie 
het niet die onrechtvaardig zijn? 30Ik zal iedereen beoordelen 
naar de weg die hij gegaan is – spreekt God, de HEER. Kom tot 
inkeer, bega geen misdaden meer, anders brengt jullie schuld je 
ten val. 31Breek met het zondige leven dat jullie hebben geleid, 
en vernieuw je hart en je geest. Dan hoeven jullie niet te sterven, 
Israëlieten! 32Want de dood van een mens geeft me geen 
vreugde – spreekt God, de HEER. Kom tot inkeer en leef! 
 
Zingen: LB 103: 3 
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2e lezing: Mattheüs 21: 23-32 
 
23Toen hij naar de tempel was gegaan en daar onderricht gaf, 
kwamen de hogepriesters en de oudsten van het volk naar hem 
toe. Ze vroegen hem: ‘Op grond van welke bevoegdheid doet u 
die dingen? En wie heeft u die bevoegdheid gegeven?’ 24Jezus 
gaf hun ten antwoord: ‘Ik zal u ook een vraag stellen, en als u mij 
daarop antwoord geeft, zal ik u zeggen op grond van welke 
bevoegdheid ik die dingen doe. 25In wiens opdracht doopte 
Johannes? Kwam die opdracht van de hemel of van mensen?’ 
Ze overlegden met elkaar en zeiden: ‘Als we zeggen: “Van de 
hemel,” dan zal hij tegen ons zeggen: “Waarom hebt u hem dan 
niet geloofd?” 26 Maar als we zeggen: “Van mensen,” dan krijgen 
we het volk over ons heen, want iedereen houdt Johannes voor 
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een profeet.’ 27Dus gaven ze Jezus als antwoord: ‘We weten het 
niet.’ Daarop zei hij tegen hen: ‘Dan zeg ik u ook niet op grond 
van welke bevoegdheid ik die dingen doe. 28Wat denkt u van het 
volgende? Iemand had twee zonen. Hij zei tegen de een: 
“Jongen, ga vandaag in de wijngaard aan het werk.” 29De zoon 
antwoordde: “Ik wil niet,” maar later bedacht hij zich en ging 
alsnog. 30Tegen de ander zei de man precies hetzelfde. Die 
antwoordde: “Ja, vader,” maar ging niet. 31Wie van de twee heeft 
nu de wil van zijn vader gedaan?’ Ze zeiden: ‘De eerste.’ Daarop 
zei Jezus: ‘Ik verzeker u: de tollenaars en de hoeren zijn u voor 
bij het binnengaan van het koninkrijk van God. 32Want Johannes 
koos de weg van de gerechtigheid toen hij naar u toe kwam. U 
geloofde hem niet, de tollenaars en de hoeren wel. En ook al zag 
u dat, u hebt u niet willen bedenken en hem alsnog willen 
geloven. 

 
Zingen: LB 362: 1 en 3 
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3. Van U is deze wereld, deze tijd. 
    Gij hebt uw stem tot op vandaag doen klinken. 
    Uw naam is hartstocht voor gerechtigheid, 
    uw woord de bron waaruit wij willen drinken. 
    Gij die tot hiertoe onze toekomst zijt – 
    dat wij niet in vertwijfeling verzinken. 
 
Uitleg en verkondiging 
 
Muziek  
 
Gebeden en gaven 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader  
 
Collectes:  
1 Artsen zonder grenzen    2 Vredesweek 

 
Slotlied: LB 416: 1 en 2 
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2. Ga met God en Hij zal met je zijn: 
    bij gevaar, in bange tijden, 
    over jou zijn vleugels spreiden. 
    Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
Wegzending en zegen 
 
Zegen 
Allen : Amen, LB 431b  
 
 
 
 
 
 
 


