
 

ORDE VAN DIENST  
 
 

Op zondag 6 november 2022 om 9:30 uur 
 

Thema: Met Jezus aan tafel 
 

 

 

 
Welkom door ouderling 
 
Lied : licht dat ons aanstoot  601   1-3 
 
GEBED 
 
Gast 1 :  Maria 
Jezus ontmoeten in de stilte en de rust. Wijsheid op doen en groeien in geloof 
 
Lied :  In de veelheid van geluiden…  liedboek 283 
 
Gast 2 :   een rijke jongeman 
Jezus ontmoet maar heeft niet zo veel met Jezus of geloof 
 
Lied : Looft hem niet bij …..   melodie psalm 150 (liedboek) 
 
Loof hem niet bij 
 
Looft God niet meer overal, 
zoek hem niet bij macht, getal, 
denk hem niet in pracht en praal, 
geef hem niet een koningszaal. 
Slijp hem van de ronde gulden. 
Maak van hem geen topfiguur, 
in de wolken, hoog en guur, - 
hij bedankt voor al die hulde! 
 
Looft God als de minste mens, 
vogelvrij en zonder grens, 
ieder ogenblik bedreigd, 
leven dat geen aandacht krijgt, 
diep miskend en grof bestreden. 
Hij hoopt dat er mensen zijn, 
die hem zoeken in het klein, 
waar hij roept om recht en vrede! 
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Gast 3 : Zacheüs  
Bekeerd bij de maaltijd met Jezus, nu halve evangelist. Waar het hart vol van 
is, stroomt de mond van over 
 
Lied over Zacheus.    Lied 186, liedboek,  er is geen plaats 
 
Gast 4 : Farizeeër,  Nicotina 
Om echt te begrijpen moet je veel studeren, veel weten 
 
Lied 316 :  Het woord dat u ten leven riep 
 
Gast 5 : Martha, 
Martha is heel horizontalistisch.  Geloven is doen. 
 
Lied :  Handen heb je om te geven 
 
Interactief,  zoek het vak op van de figuur waar je je het meest bij thuis 
voelt. 
Praat kort met elkaar (buurman, buurvrouw)over vragen op de beamer 
 
Overdenking/verhaal: de zoektocht naar God 
 
Lied 586a  
 
Mededelingen 
 
Gebed 
 
Slotwoorden 
 
Slotlied  lied 388 : voor ieder van ons ……. 
 
Zegenbede  

 


