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Orde van dienst voor Zondag Exaudi 
Nicolaikerk, 21 mei 2023 
 
aanvangslied:                           Lied 280: 1,2,3,4,5,7 
280:1 
De vreugde voert ons naar dit huis 
waar ’t woord aan ons geschiedt. 
God roept zijn naam over ons uit 
en wekt in ons het lied. 
 
280:2 
Dit huis van hout en steen, dat lang 
de stormen heeft doorstaan, 
waar nog de wolk gebeden hangt 
van wie zijn voorgegaan, 
 
280:3 
dit huis, dat alle sporen draagt 
van wie maar mensen zijn, 
de pijler die het alles schraagt, 
wilt Gij die voor ons zijn? 
 
280:4 
Zal dit een huis, een plaats zijn waar 
de hemel open gaat, 
waar Gij ons met uw eng'len troost, 
waar Gij U vinden laat? 
 
280:5 
Onthul ons dan uw aangezicht, 
uw naam, die mét ons gaat 
en heilig ons hier met uw licht, 



uw voorbedachte raad. 
 
280:7 
Dit huis slijt mét ons aan de tijd, 
maar blijven zal de kracht 
die wie hier schuilen verder leidt 
tot alles is volbracht. 
 
Groet en bemoediging 
Voorganger:   Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus, 
de Heer. 
GEMEENTE: Amen. 
Voorganger:   Onze hulp is in de naam van de Heer 
GEMEENTE: die hemel en aarde gemaakt heeft, 
Voorganger:   die trouw blijft tot in eeuwigheid 
GEMEENTE: en niet laat varen wat Zijn hand begonnen is. 
 
 
Psalm:                                   Psalm 27: 1,2 
27:1 
Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Here! 
Waar is het duister dat mij onheil baart? 
Mijn hoge burcht is Hij, niets kan mij deren, 
in zijn bescherming ben ik wel bewaard! 
Of zich de boosheid tegen mij verbindt 
en op mij loert opdat zij mij verslindt, 
ik ken geen angst voor nood en overval: 
het is de Heer die mij behouden zal! 
 
27:2 
Eén ding slechts kan ik van de Heer verlangen, 
dit ene: dat zijn gunst mij eenmaal geeft 
Hem dagelijks te loven met gezangen, 
te wonen in zijn huis zo lang ik leef! 
Hoe lieflijk straalt zijn schoonheid van omhoog. 
Hier weidt mijn ziel met een verwonderd oog, 
aanschouwende hoe schoon en zuiver is 
zijn licht, verlichtende de duisternis. 
 
Smeekgebed 



 
Loflied:                                      Lied 304 
304:1 
Zing van de Vader die in den beginne 
de mensen schiep, de dieren en de dingen: 
hemel en aarde wil zijn naam bezingen: 
houd Hem in ere! 
 
304:2 
Zing van de Zoon, het licht voor onze ogen, 
bron van geluk voor wie Hem wil geloven: 
luister naar Hem het woord van alzo hoge: 
houd Hem in ere! 
 
304:3 
Zing van de Geest, de adem van het leven, 
duurzame kracht die mensen wordt gegeven. 
Waar wij ook gaan, wij hebben niets te vrezen: 
houd Hem in ere! 
 
 
Gebed van de zondag 
 
Inleiding op de lezingen 
Eerste Schriftlezing:            Ezechlel 39: 21-29  
 
Zingen:                                  Lied 663 
663:1 
Al heeft Hij ons verlaten, 
Hij laat ons nooit alleen. 
Wat wij in Hem bezaten 
is altijd om ons heen 
als zonlicht om de bloemen 
een moeder om haar kind. 
Teveel om op te noemen 
zijn wij door Hem bemind. 
 
663:2 
Al is Hij opgenomen, 
houd in herinnering, 



dat Hij terug zal komen, 
zoals Hij van ons ging. 
Wij leven van vertrouwen, 
dat wij zijn majesteit 
van oog tot oog aanschouwen 
in alle eeuwigheid. 
 
Tweede Schriftlezing:           Johannes 15: 9-17 
 
Zingen:                                  Lied 339A 
339a:1 
U komt de lof toe, U het gezang, 
U alle glorie, o Vader, o Zoon, o heilige Geest 
in alle eeuwen der eeuwen. 
 
Uitleg en verkondiging 
 
Zingen:                                  Lied 607 
607:1 
Gij zijt voorbijgegaaan, 
een steekvlam in de nacht. 
De vonken van uw naam 
zijn ogen in ons hart. 
In flarden hangt uw woord 
om onze wereld heen, 
wij leven in U voort, 
wij zijn met U bekleed. 
 
607:2 
Gij zijt voorbijgegaan, 
een voetspoor in de zee. 
Gij zijt te ver gegaan, 
Gij zijt een mens te veel. 
Gij zijt voorgoed. Gij zijt 
verborgen in uw God. 
Geen stilte spreekt U uit, 
ondenkbaar is uw dood. 
 
 
 



607:3 
Gij zijt voorbijgegaan, 
een vreemd bekend gezicht, 
een stuk van ons bestaan, 
een vriend, een spoor van licht. 
Uw licht is in mijn bloed, 
mijn lichaam is uw dag, 
ik hoop u tegemoet 
zolang ik leven mag. 
 
Gebeden 
Aandacht voor de inzameling van de gaven 
Slotlied:                                     Lied 54 LLO I 
Zegen 
 
Slotlied (staande):    Lied 54 uit Het Liefste Lied van Overzee I 
1.         Woon in mijn dromen, in al wat ik ben, 
            want niets is mij liever, geen mens die ik ken, 
            mijn diepste gedachte bij dag en bij nacht, 
            het licht, waar ik wakend en slapend op wacht. 
  
2.         Wees Gij mijn wijsheid, mijn waarheid, mijn woord. 
            Met U wil ik gaan, wijs mij uw lichtend spoor, 
            als vader, als moeder, met mij kind aan huis. 
            Woon in mijn wezen, en wees ook mijn thuis. 
  
3.         Wees mijn bescherming, de bron van mijn kracht, 
            mijn enige wapen, mijn weerwoord bij nacht, 
            mijn schuilplaats en haven, mijn veilige wal, 
            Gij, die voor mij strijdt en mij thuisbrengen zal. 
  
4.         Ik vraag geen schatten en roem gaat voorbij, 
            een leven lang weet ik uw erfdeel voor mij. 
            In U is toch alles wat waarde bevat? 
            Wees Gij dan mijn rijkdom, mijn hemelse schat. 
  
5.         Als hier op aarde de strijd is gedaan, 
            zal ik in het licht van uw zonneschijn staan! 
            Laat Christus ook dan nog mijn hartsgeheim zijn: 
            wanneer ik in hem woon en Hij woont in mij. 


