
 

 

Liturgie kerkdienst 
Wijkgemeente Dorpskerk 

Hervormde Gemeente Bleiswijk 
Zondag13 november 2022, 9.00 uur 

Voorganger:  
prop. mw. M. Eikelenboom-den Uil 

 

 
MORGENDIENST 9.00 UUR 
Eén kerkdienst hebben we als wijkgemeente Dorpskerk op deze 
zondag 13 november. Die begint om 9.00 uur.  
Proponent mw. M. Eikelenboom-den Uil uit Lopikerkapel is onze 
voorganger.  
We wensen elkaar een inspirerende en bemoedigende kerkdienst toe! 
 
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! 
 
 
 
 
 
 

ORDE VAN DIENST, ZONDAG 13 NOVEMBER, 9.00 UUR 
 
Orgelspel  
Welkom en mededelingen  
Aanvangslied: Psalm 139: 1 en 2 
Stil gebed - Bemoediging 
Vervolg aanvangslied: Psalm 139: 8 en 14 
Korte inleiding  
Richtlijn voor het leven: Matteüs 5: 3-16 
Zingen: Gezang 463: 1, 2 en 5 
Gebed om de verlichting met de Geest 
Kindermoment (via youtube/beamer) 
https://www.youtube.com/watch?v=kdAZfJPQSEc 
Schriftlezing: Lucas 18: 9-14 (lector) 
Zingen: Gezang 51: 1, 2 en 3 
Preek 
Zingen: Gezang 48: 1, 6, 9 en 10 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader 
Collecte (aankondiging(: 1. ZWO HomeSweetHome 2. Kerk 
Slotlied: Gezang 488B: 1, 2, 4 en 5 
Zegenbede en gezongen Amen 
Orgelspel 
 
BIJBELLEZING: Lucas 18: 9-14 

9Met het oog op degenen die zichzelf rechtvaardig vinden en 
anderen minachten, vertelde Hij de volgende gelijkenis. 10‘Twee 
mensen gingen naar de tempel om te bidden, de een was een 
farizeeër en de ander een tollenaar. 11De farizeeër stond daar 
rechtop en bad bij zichzelf: “God, ik dank U dat ik niet ben als de 
andere mensen, die roofzuchtig of onrechtvaardig of overspelig 
zijn, en dat ik ook niet ben als die tollenaar. 12Ik vast tweemaal per 
week en draag een tiende van al mijn inkomsten af.” 13De 
tollenaar echter bleef op een afstand staan en durfde niet eens 
zijn blik naar de hemel te richten. In plaats daarvan sloeg hij zich 
berouwvol op de borst en zei: “God, wees mij zondaar 
genadig.” 14Ik zeg jullie, hij ging naar huis als iemand die 
rechtvaardig is in de ogen van God, maar die ander niet. Want wie 
zichzelf verhoogt zal worden vernederd, en wie zichzelf vernedert 
zal worden verhoogd.’ 
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LIEDEREN ZONDAG 13 NOVEMBER, 9.00 UUR 
 
Psalm 139: 1, 2 

Heer, die mij ziet zoals ik ben, 
dieper dan ik mijzelf ooit ken, 
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga, 
Gij volgt mij waar ik zit of sta. 
Wat mij ten diepste houdt  
bewogen, 
't ligt alles open voor uw ogen. 

Gij zijt zo diep vertrouwd met mij: 
wie weet mijn wegen zoals Gij? 
Gij kent mijn leven woord voor 
woord, 
Gij hebt mij voor ik spreek gehoord. 
Ja overal, op al mijn wegen 
en altijd weer komt Gij mij tegen. 
 

Psalm 139: 8, 14 
Ik loof U die mijn schepper zijt, 
die met uw liefde mij geleidt, 
Gij hebt mijn oerbegin aanschouwd, 
in 't diepst der aarde opgebouwd. 
Niets blijft er voor uw oog 
verborgen.  
Ja, Gij omringt mij met uw zorgen. 

Doorgrond, o God, mijn hart;  
het ligt 
toch open voor uw aangezicht. 
Toets mij of niet een weg in mij 
mij schaadt en leidt aan U voorbij. 
O God, houd mij geheel omgeven, 
en leid mij op den weg ten leven. 

 
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. 

 
Gezang 51: 1, 2 en 3 
1  Lieve Heer, Gij zegt kom en ik kom, 
want mijn leven is onder de macht gesteld 
van de Heer die mijn dagen en nachten telt 
en de Heer zegt kom en ik kom. 
 
 

2  O mijn God, Gij zegt ga en ik ga, 
Gij zegt ga en ik ga, laat mij niet alleen, 
wees het woord in mijn vlees en de geest om mij heen, 
wees de adem waaruit ik ontsta. 
 
3  Want o Heer, ik zeg kom en Gij komt, 
ik zeg kom en Gij komt en uw bloed wordt wijn 
en uw lichaam brood voor wie hongerig zijn 
en uw naam wordt een lied in mijn mond. 
 
Zingen: Gezang 48: 1, 6, 9 en 10 

1. O onze Vader, trouwe Heer, 
zie uit uw hemel op ons neer; 
breng ons als broeders bij elkaar, 
maak onze arme woorden waar, 
laat wat wij spreken met de mond 
opwellen uit des harten grond. 
 
6  Vergeef o Vader onze schuld, 
zodat weer blijdschap ons vervult; 
gelijk wij van hun schuld ontslaan 
al wie ons hebben kwaad gedaan. 
Maak zo uw vrede openbaar. 
U dienend dienen wij elkaar. 

9  U is en worde toegebracht 
het rijk, de heerlijkheid, de kracht, 
U onze Vader op de troon 
die tot ons zendt uw lieve Zoon, 
die ons door uwe Geest geleidt, 
U zij de lof in eeuwigheid. 
 
10  Amen dat is: zo zal het zijn. 
Al is 't geloof maar zwak en klein, 
Gods goede trouw is groot en sterk 
en Christus pleit voor heel zijn kerk. 
Waar in zijn naam gebeden is, 
is Amen zeker en gewis. 

 
Gezang 488B: 1, 2, 4 en 5 

 
1  Zolang er mensen zijn op aarde, 
zolang de aarde vruchten geeft, 
zolang zijt Gij ons aller Vader, 
wij danken U voor al wat leeft. 
 
2  Zolang de mensen woorden 
spreken, 
zolang wij voor elkaar bestaan, 
zolang zult Gij ons niet ontbreken, 
wij danken U in Jezus' naam. 

4  Gij zijt ons licht, ons eeuwig 
leven, 
Gij redt de wereld van de dood. 
Gij hebt uw Zoon aan ons 
gegeven, 
zijn lichaam is het levend brood. 
 
5  Daarom moet alles U 
aanbidden, 
uw liefde heeft het voortgebracht, 
Vader, Gijzelf zijt in ons midden, 
o Heer, wij zijn van uw geslacht. 

 


