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Orde van dienst voor zondag 22 mei 2022 
in de St. Gudulakerk te Lochem 
 
Vg.:   Marcel Zijlstra 
Orgel:   Els Dijkerman 
Ouderling:  Amanda Jansen 
Diaken:  Roelof Prinsen  
Lector:  Janneke Koornstra  
 

 
Welkom 
 
Intochtslied: LB 66: 5 en 7 (Ik kom met gaven in mijn handen) 
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7. De naam des Heren zij geprezen! 
Hij, die getrouw is en nabij, 
heeft mijn gebed niet afgewezen. 
De Heer is goed geweest voor mij. 
 

Bemoediging en groet 
Ouderl.:  Onze hulp is in de naam van de Heer 
Allen:   die hemel en aarde gemaakt heeft 
Ouderl.:  en die niet loslaat wat zijn hand begon 
Allen:   van nu aan tot in eeuwigheid, amen 
 
Drempelgebed 
 
Zingen: LB 66:3 (Doe onze God uw loflied horen) 
3. Doe onze God uw loflied horen, 

gij volken, zing alom op aard, 
loof Hem door wie wij zijn herboren, 
die ons voor wankelen heeft bewaard. 
Gij toetst ons, Gij beproeft ons leven, 
zoals men erts tot zilver smelt. 
Gij die ons, aan het vuur ontheven, 
gelouterd voor uw ogen stelt. 

 
Groet:  
Vg.:    De Eeuwige is met u 
Allen:  Ook met u is de Eeuwige   (we gaan zitten) 
 
Kyriegebed met acclamatie na de woorden ‘zo bidden wij’ 
 

 
Glorialied: LB 146c: 5, 6 en 7 (O, gij verdrukten, die onrecht…) 
Gebed  
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6. Vreemdeling, die hier op aard moet gedogen, 

dat u de haat der mensen treft, 
Hij richt u op, als u neer zijt gebogen 
en Hij buigt neer wie zich verheft. 
Zijt gij in rouw, God is uw licht; 
Hij schenkt, o blinde, u ’t gezicht. 
Halleluja! Halleluja! 

 
7. Roem dan, gij mensen, en lofzing tezamen 

Hem die zo grote dingen doet. 
Alles wat adem heeft, roepe nu amen, 
zinge nu blijde: God is goed! 
Love dan ieder die Hem vreest 
Vader en Zoon en heilige Geest! 
Halleluja! Halleluja! 

 
Voor kleine en grote oren   
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Zingen: Weerklank, lied 607 (God die alles maakte) 

 
 

2. God, die ’t gras gemaakt heeft, 
de bloemen in de wei, 
de bomen, vrachten, vogels, 
zorgt ook voor mij. 

 

3. God, die alles maakte, 
de maan, de sterrenrij, 
als duistere wolken komen, 
zorgt steeds voor mij. 

 

1e lezing Joël 2: 21-27 (NBV21) 
21Wees niet bang meer, akkers, wees blij en verheug je, want de  
HEER heeft grote daden gedaan! 22Wees niet bang meer, dieren van 
het veld, want een kleed van groen bedekt de woestijn, de bomen 
dragen volop vrucht, vijgenboom en wijnstok geven hun rijkdom. 
23En jullie, kinderen van Sion, wees blij en verheug je in de HEER, jullie 
God, want Hij gaf regen om je te verkwikken, Hij liet de regen 
overvloedig op je neerdalen, vroege regen en late regen, elk op de 
juiste tijd. 24De dorsvloeren liggen weer vol met graan, de perskuipen 
lopen over van wijn en olie. 25Ik zal jullie schadeloosstellen voor al die 
jaren waarin je oogst is opgevreten door sprinkhanen, zwerm na 
zwerm, door mijn grote leger, dat Ik op jullie had afgestuurd. 26Jullie 
zullen weer volop te eten hebben, meer dan genoeg, en de naam van 
de HEER, je God, prijzen, want Ik heb wonderbaarlijk met jullie 
gehandeld; nooit meer zal mijn volk te schande staan. 27Dan zullen 
jullie inzien dat Ik in Israëls midden ben, dat alleen Ik, de HEER,  jullie 
God ben; nooit meer zal mijn volk te schande staan. 
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Zingen: LB 678: 1, 2 en 3 (Vrees niet, gij land, verheug u) 

 
 

2. De wijnstok bloeit, de vijgenboom zal dragen. 
Dit zal een oogstfeest zijn van welbehagen. 
Sion, verblijd u, want de Here doet 
u waarlijk goed. 

 

3. De regen zal, de vroege en de spade, 
u teken zijn van goedheid en genade. 
De beken zwellen en de vijvers zijn 
weer koel en rein. 

 
2e lezing Joh. 14: 23-29 (NBV21) 
23Jezus antwoordde: ‘Wanneer iemand Mij liefheeft zal hij zich houden 
aan wat Ik zeg, mijn Vader zal hem liefhebben en mijn Vader en Ik 
zullen bij hem komen en bij hem wonen. 24Maar wie Mij niet liefheeft, 
houdt zich niet aan wat Ik zeg, en wat jullie Mij horen zeggen, zijn niet 
mijn woorden, maar de woorden van de Vader, door wie Ik gezonden 
ben. 25Dit alles zeg Ik tegen jullie nu Ik nog bij jullie ben. 26Later zal de 
pleitbezorger, de heilige Geest, die de Vader jullie in mijn naam zal 
zenden, jullie alles duidelijk maken en alles in herinnering brengen wat 
Ik tegen jullie gezegd heb. 27Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef Ik 
jullie, zoals de wereld die niet geven kan. Maak je niet ongerust en 
verlies de moed niet. 28Jullie hebben toch gehoord dat Ik zei dat Ik 
wegga en bij jullie terug zal komen? Als je Me liefhad zou je blij zijn dat 
Ik naar mijn Vader ga, want de Vader is meer dan Ik. 29Ik vertel jullie dit 
nu, voordat het gebeurt, zodat jullie het geloven wanneer het zover is. 
 

Zingen: LB 678: 4, 5 en 9 (Daarna doet God de hoge hemel open) 
4. Daarna doet God de hoge hemel open 
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en antwoordt op uw bidden en uw hopen. 
Hij giet zijn eigen Geest in overvloed 
op vlees en bloed. 

 

5. Die Geest geeft ’s Heren woord in kindermonden. 
De oude mannen dromen onomwonden. 
De jongelingen zien een vergezicht 
van vrede en licht. 

 

9. En allen die naar ’s Heren wegen vragen, 
die van zijn grote naam het zegel dragen, 
vieren in ’t nieuw Jeruzalem het feest 
van woord en Geest. 

 

Uitleg en verkondiging 
 

Muziek 
  

Zingen: LB 608 (De steppe zal bloeien) 
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2. De ballingen keren / zij keren met blinkende schoven. 
Die gingen in rouw / tot aan de einden der aarde 
één voor één, en voorgoed / die keren in stoeten. 
Als beken vol water / als beken vol toesnellend water 
schietend omlaag van de bergen. / Met lachen en juichen - 
die zaaiden in tranen / die keren met lachen en juichen. 

 

3. De dode zal leven. / De dode zal horen: nu leven. 
Ten einde gegaan / en onder stenen bedolven 
dode, dode, sta op, / het licht van de morgen. 
Een hand zal ons wenken / een stem zal ons roepen: Ik open 
hemel en aarde en afgrond. / En wij zullen horen 
en wij zullen opstaan / en lachen en juichen en leven. 

 

Gaven en gebeden 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, onze Vader  

Onze Vader die in de hemel zijt, 
Uw naam worde geheiligd. 
Uw koninkrijk kome. 
Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons heden ons dagelijks brood. 
En vergeef ons onze schulden 
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. 
En leid ons niet in verzoeking, 
maar verlos ons van de boze. 
Want van U is het koninkrijk 
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en de kracht en de heerlijkheid 
in eeuwigheid. Amen. 

 

Collecten: 
 1e Diaconie      2e Kerk 
 

Wegzending en zegen 
 

Slotlied: LB 416 (Ga met God en Hij zal met je zijn) 

 

 
 
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. 
 
3. Ga met God en Hij zal met je zijn: / in zijn liefde je bewaren, 
in de dood je leven sparen. / Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
4. Ga met God en Hij zal met je zijn / tot wij weer elkaar ontmoeten, 
in zijn naam elkaar begroeten. / Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
Zegen  
Amen (LB 431b) 


