
 

 

Liturgie kerkdienst 
Wijkgemeente Dorpskerk 

Hervormde Gemeente Bleiswijk 
Zondag 25 september 2022, 9.00 uur 

Voorganger: ds. P. de Graaf  
uit Kruiningen 

 

 
TWEE KERKDIENSTEN 
Twee kerkdiensten hebben we op deze zondag 25 september. Oud-
Bleiswijker ds. Piet de Graaf is onze voorganger in de ochtenddienst 
(9.00 uur). ’s Avonds is er de (interkerkelijke) IKO-dienst voor de 
Vredesweek. Deze is ook in de Dorpskerk en begint om 19.00 uur. 
Dhr. H. Wulffraat verzorgt in deze dienst de overdenking.  
 
COLLECTEN 
Collecteren doen we nog op de aangepaste manier. Bij de uitgang of 
via de digitale collectelink of ‘spaarpotjes’ thuis kunt u/jij iets geven. 
Mogen we op u/jou rekenen? 
 
ONLINE UITZENDING 
De dienst wordt ook online uitgezonden. Zie de website 
www.kerkdienstgemist.nl (‘Bleiswijk’ en ‘Dorpskerk’ invullen).  
 
KINDERKERK EN CRECHE 
Ook vanmorgen is er Kinderkerk.  
Voor de kleinsten is er oppas in De Rank. 
Kom er bij! 
 
KOFFIE NA DE DIENST 
Er is deze zondagmorgen koffiedrinken na 
de kerkdienst. U en jij zijn van harte 
uitgenodigd om in De Rank aan te 
schuiven en bij te praten. 
 
 

ORDE VAN DIENST, ZONDAG 25 SEPTEMBER, 9.00 UUR 
 
Orgelspel 
Welkom en mededelingen  
Aanvangslied Psalm 33: 1 
Stil gebed, bemoediging en groet  
Zingen Psalm 33: 7 en 8 
Gods geboden 
Zingen Gezang 463: 1, 4 en 5 
Gebed om de opening van het Woord 
Kindermoment (een tekening van Chagall; zie afbeelding onder) 
Kinderlied Lied 388 uit de bundel Hemelhoog 
Kinderen gaan naar de kinderkerk 
Schriftlezing: Jesaja 65: 17-25 (door lector) 
Zingen: Gezang 114: 1 en 3 
Schriftlezing: Lucas 12: 32-40 (door lector) 
Zingen: Gezang 63: 1, 3 en 5 
Prediking  
Zingen: Gezang 443: 1, 2 en 3 
Gebed 
Aankondiging Collecten:  
1. Diaconie KiA Vredesweek   
2. Kerk    
Deur: Onderhoud Gebouwen 
Zingen: Gezang 464: 1 en 2 
Zegen en gezongen Amen 
Orgelspel 
 
Toelichting bij de dienst: 
Zondagmorgen denken we 
na over de woorden van de 
Heer uit het profetenboek 
Jesaja dat Hij een nieuwe 
hemel en een nieuwe aarde 
schept. Een nieuwe wereld 
waar  wolf en lam samen 
zullen weiden en leeuw en 
rund beide stro eten. 
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BIJBELLEZINGEN ZONDAG 25 SEPTEMBER, 9.00 UUR 
 
Eerste Schriftlezing: Jesaja 65: 17-25 (NBV21) 
17Zie, Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. 
Wat er vroeger was raakt in vergetelheid, 
het komt niemand ooit nog voor de geest. 
18Verheug je voor altijd en jubel om wat Ik schep. 
Ik herschep Jeruzalem in een jubelende stad 
en schenk haar bevolking vreugde. 
19Dan zal Ik over Jeruzalem jubelen en me verheugen over mijn 
volk. Geen geween of geweeklaag wordt daar nog gehoord. 
20Geen zuigeling zal daar meer zijn die slechts enkele dagen leeft, 
geen grijsaard die zijn jaren niet voltooit; 
want een kind zal pas sterven als honderdjarige, 
en wie geen honderd wordt, geldt als vervloekt. 
21Zij zullen huizen bouwen en er zelf in wonen, 
wijngaarden planten en zelf van de opbrengst eten; 
22in wat zij bouwen zal geen ander wonen, 
van wat zij planten zal geen ander eten. 
Want de jaren van mijn volk zullen zijn als de jaren van een boom; 
mijn uitverkorenen zullen zelf genieten van het werk van hun 
handen. 
23Zij zullen zich niet tevergeefs afmatten 
en geen kinderen baren voor een verschrikkelijk lot. 
Zij zullen, met heel hun nageslacht, 
een volk zijn dat door de HEER is gezegend. 
24Ik zal hun antwoorden nog voor ze Mij roepen, 
Ik zal hen verhoren terwijl ze nog spreken. 
25Wolf en lam zullen samen weiden, 
een leeuw eet stro, net als een rund, 
en een slang zal zich voeden met stof. 
Niemand doet kwaad, niemand sticht onheil 
op heel mijn heilige berg – zegt de HEER.  
 
Tweede Schriflezing: Lucas 12: 32-40 (NBV21) 
 32Wees niet bang, kleine kudde, want jullie Vader heeft jullie in 
zijn goedheid het koninkrijk geschonken. 
33Verkoop je bezittingen en geef het geld aan de armen. Maak 
voor jezelf een geldbuidel die niet verslijt, een schat in de hemel 

die niet opraakt, waar een dief niet bij kan en die door geen mot 
kan worden aangevreten. 34Waar jullie schat is, daar zal ook jullie 
hart zijn. 
35Sta klaar, doe je gordel om en houd de lampen brandend, 36en 
wees als knechten die hun heer opwachten wanneer hij terugkeert 
van een bruiloft, zodat ze direct voor hem opendoen wanneer hij 
aanklopt. 37Gelukkig de knechten die de heer bij zijn komst 
wakend aantreft. Ik verzeker jullie: hij zal zijn gordel omdoen, hen 
voor de maaltijd nodigen en hen bedienen. 38Gelukkig degenen 
die hij zo aantreft, ook al komt hij midden in de nacht of kort voor 
het aanbreken van de dag. 39Besef wel: als de heer des huizes 
had geweten op welk uur de dief zou komen, dan zou hij niet in 
zijn huis hebben laten inbreken. 40Ook jullie moeten klaarstaan, 
want de Mensenzoon komt op een tijdstip waarop je het niet 
verwacht.’ 
 
LIEDEREN ZONDAG 25 SEPTEMBER, 9.00 UUR 
 
Psalm 33: 1 

Komt nu met zang en roert de snaren, 
gij volk, dat leeft van 's HEREN recht. 
Hijzelf heeft zijn getrouwe scharen 
een lofzang in de mond gelegd. 

Word' als nooit tevoren 
door wie Hem behoren 
't feestlied ingezet! 
Meldt de blijde mare 
bij de klank der snaren, 
steekt de loftrompet. 

 
Psalm 33: 7, 8 

Heil hem, die hoopt in vrees en 
beven 
op Gods genadig aangezicht. 
Wie op zijn gunst vertrouwt zal 
leven, 
God houdt het oog op hem gericht. 
Ja, Hij kent de zijnen, 
Hij laat niet verkwijnen 
wie zijn hulp verbeidt. 
Koninklijk van gaven 
wil de HERE laven 
wie ontbering lijdt. 

Wij wachten stil op Gods 
ontferming, 
ons hart heeft zich in Hem verheugd. 
Hij komt te hulp en geeft 
bescherming, 
zijn heilge naam is onze vreugd. 
Laat te allen tijde 
uwe liefd' ons leiden, 
uw barmhartigheid. 
God, op wie wij wachten, 
geef ons moed en krachten 
nu en voor altijd. 



Gezang 463: 1, 4 en 5 
1. O Heer die onze Vader zijt, 
vergeef ons onze schuld. 
Wijs ons de weg der zaligheid, 
en laat ons hart, door U geleid, 
met liefde zijn vervuld. 
 
4. Leg Heer uw stille dauw van 
rust 
op onze duisternis. 

Neem van ons hart de vrees, de lust, 
en maak ons innerlijk bewust 
hoe schoon uw vrede is. 
 
5. Dat ons geen drift en pijn verblindt, 
geen hartstocht ons verwart. 
Maak Gij ons rein en welgezind, 
en spreek tot ons in vuur en wind, 
o stille stem in 't hart. 

 
Lied 388 uit de bundel Hemelhoog (= ELB 422) 

1. Als je geen liefde hebt voor 
elkaar,  
vallen de dromen in duigen. 
Dromen van vrede worden niet 
waar, kwaad is niet om te buigen. 
 
Refrein: 
Als je geen liefde hebt voor elkaar 
leef je buiten Gods gloria. 
Als je geen liefde hebt voor elkaar 
leef je buiten Gods gloria. 
 
2. Als je geen antwoord geeft op 
verdriet, 
zullen de tranen niet drogen. 

Als je het leed in de wereld niet ziet, 
worden Gods woorden verbogen. 
Refrein 
 
3. Als je geen oog hebt voor het 
gemis, 
als je geen brood weet te delen, 
denk dan aan Jezus die brood en die 
vis uit liefde deelde met velen. 
Refrein 
 
4. Als je geen liefde hebt voor elkaar, 
is er geen hoop meer op zegen. 
Kinderen, maak de liefde toch waar; 
schrijf het op alle wegen: Refrein 

 
Gezang 114: 1 en 3 

Ik zag een nieuwe hemel zich 
verheffen, een nieuwe aarde 
ontstond 
om het geheim des levens te 
beseffen, niet meer in zee gegrond. 
Ik zag een stad verblindend 
naderkomen, 
een middelpunt van feest, 
Jeruzalem, zoals het in Gods dromen 
vanouds moet zijn geweest. 

De Koning die zijn troon heeft in 
den hoge, 
houdt bij de mensen hof 
en alle tranen zal Hij van hun 
ogen afwissen tot zijn lof. 
Er zal geen rouw, er zal geen 
dood meer wezen, 
nergens verdriet meer zijn, 
de eerste dingen werden 
uitgewezen, voorbij ging alle pijn. 

Gezang 63: 1, 3 en 5 
1. De Heer verschijnt te 
middernacht! Nu is nog alles stil, 
maar zalig hij die toch reeds wacht 
en Hem begroeten wil. 
 
3. Wie waakt er als een trouwe 
knecht, zijn Meester toegedaan, 

dat als de Heer komt om zijn recht 
hij voor Hem kan bestaan? 
 
5. De Heer verschijnt te middernacht! 
Nu is nog alles stil. 
Zalig, die toch geduldig wacht 
en Hem begroeten wil. 

 
 
 
 
 
 
 
Gezang 443: 1, 2 en 3 

1. Liefde Gods die elk beminnen 
hemelhoog te boven gaat, 
kom in onze harten binnen 
met uw milde overdaad. 
Jezus, één en al ontferming, 
daal vanuit den hoge neer 
met uw heerlijke bescherming 
in ons bevend hart, o Heer. 
 
2. God almachtig boven mate, 
die zo nederig verscheen, 
keer opeens terug en laat ons 
nooit meer, nooit meer hier alleen. 

Laat ons in de kerk U prijzen 
met uw heiligen omhoog 
tot in 's hemels paradijzen 
wij U zien van oog tot oog. 
 
3. Wat Gij eenmaal zijt begonnen 
o voltooi het: maak ons rein, 
tot de wereld is gewonnen 
en in U hersteld zal zijn, 
tot wij eeuwig bij U wonen, 
schrijdende van licht tot licht, 
leggend onze gouden kronen 
zingend voor uw aangezicht. 

 
Gezang 464: 1 en 2 

Alle volken, looft de Here, 
aarde, zing een vrolijk lied! 
Juicht nu allen, geeft Hem ere: 
Hij vergeet de zijnen niet! 
In het beurtgezang der sferen, 
in des afgronds bange kreet 
ruist de lof, de lof des Heren, 
die de zijnen niet vergeet. 

Uit Hem vloeien alle krachten, 
tot Hem stijg' der aarde lied! 
Zalig, wie de Heer verwachten: 
Hij vergeet de zijnen niet! 
Smelt dan samen, Hem ter ere, 
diept' en hoogheid, lust en leed, 
in het loflied aan de Here, 
die de zijnen niet vergeet! 



 


