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Orde van dienst voor 3 juli 2022 in de  
Gudula Kerk te Lochem  
 

We delen in de dienst brood en wijn 
    
Voorganger:  ds. Jan Willem Drost 
Organist:   Els Dijkerman   
Ouderling:  Remco van Donk 
Diaken:   Hanneke Brinkhuis 
Lector:   Hanny Hillebrant 
m.m.v.  Koor Deo Gratias o.l.v. Els Dijkerman 
  

 

Toenadering 
Orgelspel 
 

Welkom 
 
Intochtspsalm:  lied : 837: 1 en 3 (‘Iedereen zoekt U, jong of oud’) 
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3. Heer, als ons denken U ontkent, 
    kan ons de leegte benauwen, 
    als onze hand Uw schepping schendt, 
    wilt U ons dan nog vertrouwen. 
    Twijfel of hoogmoed, onverstand, 
    neem ons, Uw mensen, bij de hand, 
    laat ons Uw schoonheid aanschouwen. 
 
Bemoediging en groet 
Ouderling : Onze hulp is in de naam van de Heer 
Allen  : Die hemel en aarde gemaakt heeft 
 
Drempelgebed   
 
Zingen:     lied 837: 4  
4. Koning, uw rijk is zo nabij - / open mijn ogen en oren! 

Onrustig is mijn hart in mij, / totdat het nieuw wordt geboren. 
Daarom zoekt U elk mensenkind. / Zoek, herder, mij, opdat ik 
vind / en steeds meer bij U zal horen. 

 
Groet: 
Voorganger : De Heer is met u 
Allen  : De Heer zal u bewaren 
 
Kyriegebed  
 
Glorialied: As the Deer 

As the deer panteth for the water 
So my soul longeth after Thee 
You alone are my heart's desire 
And I long to worship Thee 
 
You alone are my strength and shield 
To You alone may my spirit yield 
You alone are my heart's desire 
And I long to worship Thee 
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You're my friend 
And You are my brother 
Even though You are a King 
I love You more than any other 
So much more than anything 
 

You alone are my strength and shield 
To You alone may my spirit yield 
You alone are my heart's desire 
And I long to worship Thee 
 

And I long to worship Thee. 
 

Gebed om de opening van het Woord 
 
Gedicht: ‘Wat allemaal gratis is’ (Jos van Hest) 

Een knipoog. Een regenboog. 
Een zomeravond vol krekels 
en sterren. De zonsopgang en 
de zonsondergang. Het waaien 
van de wind. Het draaien 
van de wereld. Alle schelpen 
op het strand. Wolken, regenwolken, 
donderwolken, schapenwolken, 
noem maar op. God zelf. 
De lucht in je longen. 
De woorden uit je mond. Dromen 
en dood. Storm en stilte 
voor de storm. Klapzoenen. 
Het zand in je schoenen. En dat ik 
van je hou. 

 
We zingen: Lied 650:1. 2. 4, 6 en 7(‘De aarde is vervuld’) 
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2. Gods goedheid is te groot 

voor het geluk alleen, 
zij gaat in alle nood 
door heel het leven heen. 

 
4. Omdat zij niet vergeet 

wie godverlaten zijn: 
de wereld hemelsbreed 
zal goede aarde zijn. 

 
6. Het zaad der goedheid Gods, 

het hoge woord, de Heer, 
valt in de voor des doods, 
valt in de aarde neer. 

 
7. Al gij die God bemint 

en op zijn goedheid wacht, 
de oogst ruist in de wind 
als psalmen in de nacht. 

 
Schriftlezing: Johannes 17: 14-26  
Ik heb hun uw woord gegeven. De wereld haat hen, omdat ze 
niet bij de wereld horen, zoals ook ik niet bij de wereld hoor. Ik 
vraag niet of u hen uit de wereld weg wilt nemen, maar of u hen 
wilt beschermen tegen de duivel. Ze horen niet bij de wereld, 
zoals ik niet bij de wereld hoor. Heilig hen dan door de waarheid. 
Uw woord is de waarheid. Ik zend hen naar de wereld, zoals u 
mij naar de wereld hebt gezonden. Ik heb mij geheiligd omwille 
van hen, zo zullen ook zij door de waarheid geheiligd zijn. Ik bid 
niet alleen voor hen, maar voor allen die door hun verkondiging in 
mij geloven. Laat hen allen één zijn, Vader. Zoals u in mij bent en 
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ik in u, laat hen zo ook in ons zijn, opdat de wereld gelooft dat u 
mij hebt gezonden. Ik heb hen laten delen in de grootheid die u 
mij gegeven hebt, opdat zij één zijn zoals wij: ik in hen en u in 
mij. Dan zullen zij volkomen één zijn en zal de wereld begrijpen 
dat u mij hebt gezonden, en dat u hen liefhad zoals u mij liefhad. 
Vader, u hebt hen aan mij geschonken, laat hen dan zijn waar ik 
ben. Dan zullen zij de grootheid zien die u mij gegeven hebt 
omdat u mij al liefhad voordat de wereld gegrondvest werd. 
Rechtvaardige Vader, de wereld kent u niet, maar ik ken u, en zij 
weten dat u mij hebt gezonden. Ik heb hun uw naam 
bekendgemaakt en dat zal ik blijven doen, zodat de liefde 
waarmee u mij liefhad in hen zal zijn en ik in hen.’ 
 
Deo Gratias zingt: 
Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam 
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan 
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim 
Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn' 
 
Een boog in de wolken als teken van trouw 
Staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou 
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet 
Ben ik bij U veilig, U die mij ziet 

'Ik ben die Ik ben' is uw eeuwige naam 
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan 
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij 
Uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn' 

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed 
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet 
Dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam 
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan 
 ‘Ik ben die ik ben’………… 
O Naam aller namen, aan U alle eer 
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer 
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn 
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn 

'Ik ben die Ik ben' …………. 
Uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn' 
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Uitleg en verkondiging 
 
Deo Gratias zingt: 
Love shine a light in every corner of my heart 
Let the love light carry, let the love light carry 
Light up the fire in every little part 
Let the love shine a light in every corner of our hearts 
 
Love shine a light in every corner of my heart 
Let the love light carry, let the love light carry 
Like the mighty river, flowing from the stream 
Let the love shine a light in every corner of our lives 
 
And we're all gonna shine a light together 
All shine a light to light the way 
Brothers and sisters, in every little part 
Let His love shine a light in every corner of our hearts 
 
Love shine a light in every corner of the world 
Let the love light carry, let the love light carry 
Light up the fire, for every boy and girl 
Let His love shine a light in every corner of the world 
 
And we're all gonna shine a light together 
All shine a light to light the way 
Brothers and sisters, in every little part 
Let his love shine a light, in every corner of our hearts 
 
And we're all gonna shine a light together 
All shine a light to light the way 
Brothers and sisters, in every little part 
Let His love shine a light in every corner of our hearts 
Shine a light in every corner of our heart 
 
Voorbeden, stil gebed. 
 
Zingen: lied 657: 1 en 4 (Zolang wij adem halen) 
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4. Ons lied wordt steeds gedragen 
door vleugels van de hoop. 
Het stijgt de angst te boven 
om leven dat verloopt. 
Het zingt van vergezichten, 
het ademt van uw Geest. 
In ons gezang mag lichten 
het komend bruiloftsfeest. 

 
Nodiging 
 
Dienst van Schrift en Tafel 
Tafelgebed 
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Vg: De Heer is met u 
A: Zijn Geest is in ons midden 
Vg: Heft uw harten omhoog. 
A: We heffen ons hart op tot God. 
Vg: We danken onze God 
A: God is onze dank waard! 
 
Vg: Ja, gezegend is God 
die zijn volk heeft bevrijd 
……. 
brengen wij U, God van de wereld 
onze eer door U toe te zingen: 
 
Zingen: lied 405: 4 (‘Heilig, heilig, heilig’) 

 
 
Instellingswoorden 
Zegen over brood en wijn 
Besloten met: 
….. 
die ons bij elkaar zal brengen in Uw Rijk 
waar wij om bidden met de woorden: 
 
Onze Vader....  
 
Delen van brood en wijn 
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Zingen: 568a (‘Ubi caritas’) Deo Gratias ontvangt brood en wijn 

 
 

Deo Gratias zingt: 
Look at the world 
Everything all around us 
Look at the world 
And marvel every day 
Look at the world 
So many joys and wonders 
So many miracles 
Along our way 
 

Praise to thee O Lord for all creation 
Give us thankful hearts that we may see 
All the gifts we share and every blessing 
All things come of thee 
 

Look at the earth 
Bringing forth fruit and flowers 
Look at the sky 
The sunshine and the rain 
Look at the hills 
Look at the trees and mountains 
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Valley and flowing river 
Field and plain 
 

Praise to thee O Lord………. 
 

Think of the spring 
Think of the warmth of summer 
Bringing the harvest 
Before the winter's cold 
Everything grows 
Everything has a season 
Till it is gathered to the fathers fold 
 

Praise to the O Lord ………. 
 

Every good gift 
All that we need and cherish 
Comes from the Lord 
In token of his love 
We are his hands 
Stewards of all his bounty 
His is the earth and his the heavens above 
 

Praise to the O Lord for all creation 
Give us thankful hearts that we may see 
All the gifts we share and every blessing 
All things come of thee 
All things come of thee 
 
Slotgebed 
Heer, wij danken U 
dat we door Uw zoon 
zo zijn verbonden met U. 
Laat deze viering, 
het delen van brood en wijn, 
een levend teken zijn 
van Uw aanwezigheid op aarde 
die heel de schepping draagt. 
Amen 
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Collecte: 
1. Wilde Ganzen   2. Kerk 
 
Slotlied: lied 791: 1, 2, 4 en 6 (Liefde, eenmaal uitgesproken) 

  
 
2. Liefde, die ons hebt geschapen, 

vonk waarmee Gij zelf ons raakt, 
alles overwinnend wapen, 
laatste woord dat vrede maakt. 

 
4. Liefde waagt zichzelf te geven, 

ademt op van goede trouw. 
Liefde houdt ons in het leven, – 
daarop hebt Gij ons gebouwd. 

 
6. Liefde boven alle liefde, 

die zich als de hemel welft 
over ons: wil ons genezen, 
bron van liefde, liefde zelf! 

 
Wegzending en zegen  
Zegen 
Allen: Amen Lied 431b 
 
 
Deo Gratias zingt: 
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Halleluja 
I've heard there was a secret chord 
That David played, and it pleased the Lord 
But you dont really care for music, do you? 
It goes like this, the fourth, the fifth 
The minor falls, the major lifts 
The baffled king composing Hallelujah 
Hallelujah, Hallelujah 
Hallelujah, Hallelujah 
You say I took the name in vain 
Though I don’t even know the name 
But if I did, well really, what's it to you? 
There's a blaze of light 
In every word 
It doesn't matter which you heard 
The holy or the broken Hallelujah 
Hallelujah… 
 
I did my best, it wasn’t much 
I couldn't feel, so I tried to touch 
I've told the truth, I didn't come to fool you 
And even though 
It all went wrong 
I'll stand before the Lord of Song 
With nothing on my tongue but Hallelujah. 
Hallelujah… 
 


