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ORDE VAN DE DIENST OP ZONDAG  2 OKTOBER 2022 
IN DE PROTESTANTSE KERK VAN STEDUM 
3E zondag van de herfst - Israëlzondag 
Voorganger:  Ds. Lieuwe Giethoorn uit Groningen 
Organist: Eddy van Olm 
Lector: Gerda Koens 
 
WELKOM EN AFKONDIGINGEN 
 
D E   I N T R E D E   
 
INTREDEPSALM    
Psalm 103 vers 1 en 2 (wij gaan staan) 

1. Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heren, 
laat al wat binnen in mij is Hem eren, 
vergeet niet hoe zijn liefde u heeft geleid, 
gedenk zijn goedheid, die u wil vergeven, 
die u geneest, die uit het graf uw leven 
verlost en kroont met goedertierenheid. 
 
2. Loof Hem, die zo met gaven u verzadigt, 
dat uw bestaan, met glorie begenadigd, 
gelijk een arend nieuw bevleugeld wordt. 
Het volk in druk heeft van Hem recht verkregen, 
Hij heeft aan Mozes eens getoond zijn wegen, 
op Israël zijn zegen uitgestort.  

 
GROET EN BEMOEDIGING 
V: Genade zij u en vrede van God onze Vader 
     en van Jezus Christus onze Heer 
A: Amen 
V: Onze hulp is de naam van de Heer 
A: die hemel en aarde gemaakt heeft 
V: die trouw houdt tot in eeuwigheid 
A: en niet loslaat wat zijn hand begon. 
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DREMPELGEBED 
V: Laten wij bidden:    ……………  
    door Jezus Christus onze Heer, 
A: Amen 
 
 
INTREDEPSALM:     
Psalm 103 vers 3  (hierna gaan wij zitten) 

3. Hij is een God van liefde en genade, 
barmhartigheid en goedheid zijn de daden 
van Hem die niet voor altijd met ons twist, 
die ons niet doet naar alles wat wij deden, 
ons niet naar onze ongerechtigheden 
vergeldt, maar onze schuld heeft uitgewist. 

 
KYRIËGEBED 
V: Laten wij bidden………… (intenties) 
     zo bidden wij en zingen  
A:  Lied 299 d in beurtzang, I voorganger, II allen 

Heer, ontferm u over ons, 
Christus, ontferm u over ons, 
Heer, ontferm u over ons, 

 
GLORIALIED  
Lied 279 in beurtzang – vers 1 voorganger, vers 2 en 3 allen 

1. Met koning David zingen wij 
een psalm, een morgenlied. 
O Heer, ik zag 
de nieuwe dag; 
uw kind vergeet Gij niet. 
 
2. Een loflied zingen wij voor Hem 

die alle volken leidt; 
zijn goedheid heeft, 
mét al wat leeft, 
zijn kinderen bevrijd. 
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3. Wij prijzen God met hart en ziel! 
Zijn trouw reikt hemelhoog. 
Zijn heerlijkheid 
straalt wereldwijd 
als blozend morgenrood. 
 

D E   S C H R I F T E N 
 

GEBED VAN DE ZONDAG 
 

LEZING VAN DE THORA 
Lector: Exodus 34 vers 4 t/m 9 

4Mozes hakte twee stenen platen uit, net als de vorige, 
en ’s morgens ging hij in alle vroegte de Sinai op, zoals 
de HEER hem had opgedragen. De twee stenen platen 
droeg hij bij zich. 5De HEER daalde neer in een wolk, Hij 
kwam bij Mozes staan en riep de 
naam HEER uit. 6De HEER ging voor hem langs en riep 
uit: ‘De HEER! De HEER! Een God die liefdevol is en 
genadig, geduldig, trouw en waarachtig, 7die trouw 
blijft tot in het duizendste geslacht, die schuld, misdaad 
en zonde vergeeft maar niet alles ongestraft laat, en die 
voor de zonde van de ouders de kinderen en 
kleinkinderen ter verantwoording roept, tot in het 
derde en vierde geslacht.’ 8Onmiddellijk viel Mozes op 
zijn knieën en boog zich neer. 9‘Als U mij goedgezind 
bent, Heer,’ zei hij, ‘trekt U dan met ons mee, ook al is 
dit volk onhandelbaar. Schenk ons vergeving voor onze 
schuld en zonde en maak ons tot uw eigen bezit.’ 

 
DE ANTWOORDPSALM, GELEZEN EN GEZONGEN 
Psalm 150 – gelezen en gezongen met  Lied 150b  
 
Refrein Lied 150 b - beurtzang 
voorganger  Alles wat adem heeft, love de Heer. 
allen  Alles wat adem heeft, love de Heer. 
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vers 1 (gelezen) 
voorganger Loof God in zijn heilig domein, 
   loof Hem in zijn groots firmament, 
   loof Hem om zijn daden van macht, 
   loof Hem krachtens zijn mateloze grootheid. 
allen    Refrein Lied 150 b (gezongen) 
   Alles wat adem heeft, love de Heer. 
 
vers 2 (gelezen) 
voorganger Loof Hem met de stoot van de ramshoorn, 
   loof Hem met harp en met citer, 
   loof Hem met handtrom en reidans, 
   loof Hem met snaren en fluit. 
allen   Refrein Lied 150 b (gezongen)  
   Alles wat adem heeft, love de Heer. 
 
vers 3 (gelezen) 
voorganger Loof Hem met slaande cimbalen, 
zuidzijde loof Hem met klinkende cimbels 
allen  Alles wat adem heeft, love de Heer! 
   Godlof 
allen:   Refrein Lied 150 b (gezongen) 
  Alles wat adem heeft, love de Heer. 
 
LEZING VAN HET EVANGELIE   
Lector: Johannes 8 vers 1 t/m 11 

81Jezus ging naar de Olijfberg, 2en vroeg in de morgen 
was Hij weer in de tempel. Het hele volk kwam naar 
Hem toe, Hij ging zitten en gaf hun onderricht. 3Toen 
brachten de schriftgeleerden en de farizeeën een 
vrouw bij Hem die op overspel betrapt was. Ze zetten 
haar in het midden en 4zeiden tegen Jezus: ‘Meester, 
deze vrouw is op heterdaad betrapt toen ze overspel 
pleegde. 5Mozes draagt ons in de wet op zulke vrouwen 
te stenigen. Wat vindt U daarvan?’ 6Dit zeiden ze om 
Hem op de proef te stellen, om te zien of ze Hem 
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konden aanklagen. Jezus bukte zich en schreef met zijn 
vinger op de grond. 7Toen ze bleven aandringen, richtte 
Hij zich op en zei: ‘Wie van jullie zonder zonde is, laat 
die als eerste een steen naar haar werpen.’ 8Hij bukte 
zich weer en schreef op de grond. 9Toen ze dat hoorden 
gingen ze weg, een voor een, de oudsten het eerst, en 
ze lieten Hem alleen, met de vrouw die in het midden 
stond. 10Jezus richtte zich op en vroeg haar: ‘Waar zijn 
ze? Heeft niemand u veroordeeld?’ 11‘Niemand, Heer,’ 
zei ze. ‘Ik veroordeel u ook niet,’ zei Jezus. ‘Ga naar 
huis, en zondig vanaf nu niet meer.’]         

 
LIED: Lied 117 a 

1. Gij volken looft uw God en Heer 
wilt Hem het loflied zingen. 
Laat de fonteinen van zijn eer 
in ieder hart ontspingen, 
omdat Hij u genade geeft, 
door Christus, halleluja. 
 
2. Hoe groot is zijn barmhartigheid 
voor allen allerwege, 
zijn waarheid en zijn tederheid 
als overvloed van regen. 
Zijn liefde duurt in eeuwigheid, 
en geeft om niet de zaligheid. 
Zingt, zingt Hem, halleluja. 

 
LUISTEROEFENING 
 
ORGELSPEL 
 
LIED: Lied 833 – 3 maal gezongen:  1 NL, 2 EN, 3 NL 

Neem mij aan zoals ik ben, 
wek in mij wie ik zal zijn, 
druk uw zegel op mijn hart en leef in mij. 
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Take, o take me as I am; 
summon out what I shall be; 
set your seal upon my heart and live in me. 
 
Neem mij aan zoals ik ben, 
wek in mij wie ik zal zijn, 
druk uw zegel op mijn hart en leef in mij. 
 
 

G E B E D E N  E N  G A V E N   
                       
GEBEDEN 
V: dankgebed en voorbeden…………… (intenties) 
     Zo bidden wij samen: 
A: HOOR ONS BIDDEN EN WEES ONS GENADIG 
 
Stil gebed 
 
V: O Hoorder van gebeden,  
     verbind ons met U en met elkaar  
     in deze wijde wereld,  
     als wij bidden zoals Uw Zoon  
     het ons heeft voorgedaan: 
 

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. 
En vergeef ons onze schulden,  
zoals wij ook 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, 
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de macht en de majesteit 
tot in eeuwigheid.  
Amen 
 

 
 
INZAMELING VAN DE GAVEN 
 
 
SLOTLIED  (wij gaan staan) 
Psalm 134 

Gij dienaars aan den Heer gewijd, 
zegent zijn naam te allen tijd. 
Gij die des daags zijn gunst verwacht, 
zegent zijn naam ook in de nacht. 
 
Die in het huis des Heren zijt, 
zegent zijn naam en majesteit, 
zingt tot zijn eer met luider stem 
en heft uw handen op naar Hem. 
 
Uit Sion, aan den Heer gewijd, 
zegene u zijn heiligheid. 
Hij die hemel en aarde schiep, 
Hij is 't die u bij name riep. 

 
 
WEGZENDING EN ZEGEN 
V: zegenbede 
A: Amen 
 
 
 
ORGELSPEL 

 

 


