
Orde van Dienst  voor zondag 28 augustus 10 uur in de Andreaskerk te Hattem 

 
Welkom en mededelingen 
 
Orgelspel 
 
Zingen: Psalm 108: 1 en 2   
 
Mijn hart is, Heer, in U gerust. 
Uw lof te zingen is mijn lust. 
Maakt, harp en luit, den Here groot. 
Mijn lied begroet het morgenrood. 
Ik breng mijn lof, o HEER, U toe 
onder de volken en ik doe 
in ieder land mijn psalm weerklinken, 
daar 'k hemelhoog uw trouw zie blinken. 
 

Ja, hoger dan het hemels blauw 
is, HEER, uw goedheid en uw trouw. 
Verhef U, dat uw aangezicht 
de hemel met zijn glans verlicht. 
Op aarde blink' uw heerlijkheid. 
Gord uw geliefden tot de strijd. 
Ten zege zij uw hand geheven, 
hoor mij, o Heer, wil antwoord geven. 

Stilte voor gebed 
 
Votum en groet 
 
Zingen: Gezang 44: 1, 2 en  3   
 
Dankt, dankt nu allen God 
met hart en mond en handen, 
die grote dingen doet 
hier en in alle landen, 
die ons van kindsbeen aan, 
ja, van de moederschoot, 
zijn vaderlijke hand 
en trouwe liefde bood. 
 

Die eeuwig rijke God 
moge ons reeds in dit leven 
een vrij en vrolijk hart 
en milde vrede geven. 
Die uit genade ons 
behoudt te allen tijd, 
is hier en overal 
een helper die bevrijdt. 

Lof, eer en prijs zij God 
die troont in 't licht daarboven. 
Hem, Vader, Zoon en Geest 
moet heel de schepping loven. 
Van Hem, de ene Heer, 
gaf het verleden blijk, 
het heden zingt zijn eer, 
de toekomst is zijn rijk. 
 
Geboden 
 
Zingen: Psalm 51: 5  
 
Schep in mij, God, een hart dat leeft in 't licht, 
geef mij een vaste geest, die diep van binnen 
zonder onzekerheid U blijft beminnen, 
verwerp mij niet van voor uw aangezicht. 
Ontneem mij niet uw heilge Geest, o God, 
laat in uw heil mijn hart zich nu verblijden, 
en richt geheel mijn wil op uw gebod, 
dan zal ik zondaars op uw wegen leiden. 
 
Kindermoment 
 



Schriftlezing: Jeremia 1: 1-12(HSV) 
1 De woorden van Jeremia, de zoon van Hilkia, uit de priesters die in Anathoth waren, in het land van Benjamin. 
2 Tot hem kwam het woord van de HEERE in de dagen van Josia, de zoon van Amon, de koning van Juda, in het 
dertiende jaar van zijn regering. 3 Ook kwam het tot hem in de dagen van Jojakim, de zoon van Josia, de koning van 
Juda, totdat het elfde jaar van Zedekia, de zoon van Josia, de koning van Juda, voorbij was en totdat Jeruzalem in de 
vijfde maand in ballingschap ging. 4 Het woord van de HEERE kwam tot mij: 5 Voordat Ik u in de moederschoot 
vormde, heb Ik u gekend; voordat u uit de baarmoeder naar buiten kwam, heb Ik u geheiligd. Ik heb u aangesteld tot 
een profeet voor de volken. 6 Toen zei ik: Ach Heere HEERE, zie, ik kan niet spreken, want ik ben nog maar een 
jongen. 7 Maar de HEERE zei tegen mij: Zeg niet: Ik ben nog maar een jongen, want overal waarheen Ik u zenden 
zal, zult u gaan, en alles wat Ik u gebieden zal, zult u spreken. 8 Wees niet bevreesd voor hen, want Ik ben met u 
om u te redden, spreekt de HEERE.9 Toen stak de HEERE Zijn hand uit en raakte mijn mond aan. En de HEERE zei 
tegen mij: Zie, Ik geef Mijn woorden in uw mond. 10 Zie, Ik stel u op deze dag aan over de volken en over de 
koninkrijken, om weg te rukken en af te breken, om te vernielen en omver te halen, maar ook om te bouwen en te 
planten. 11 Het woord van de HEERE kwam tot mij: Wat ziet u, Jeremia? Ik zei: Ik zie een amandeltak.  12 Toen zei de 
HEERE tegen mij: Dat hebt u goed gezien, want Ik waak over Mijn woord om dat te doen. 
 
Zingen: Gezang 305: 2   
 
O Heer, uw onweerstaanbaar woord 
drijft rusteloos de eeuwen voort 
wat mensen ook verzinnen. 
En waar de weg onvindbaar scheen 
mochten wij door geloof alleen 
de tocht opnieuw beginnen. 
Gij hebt de vaderen bevrijd 
en uit het diensthuis uitgeleid 
naar 't land van melk en honing. 
Hervorm, herschep ook ons geslacht, 
opdat het door de wereldnacht 
de weg vindt naar uw woning. 
 
Verkondiging. Tekst: Jeremia 1: 7, 8. 
 
Zingen: Gezang 484: 1 en  4   
 
Waarom moest ik uw stem verstaan? 
Waarom, Heer moet ik tot U gaan 
zo ongewende paden? 
Waarom bracht Gij 
die onrust mij 
in 't bloed  - is dat genade? 
 

Spreek Gij dan in mijn hart en zeg, 
dat het zo goed is, dat die weg 
ook door uw Zoon gegaan is, 
en dat uw land 
naar alle kant 
niet ver bij mij vandaan is. 

Gebed 
 
Collecte 
 
Zingen: Psalm 146: 1 en 3   
 
Zing, mijn ziel, voor God uw HERE, 
zing die u het leven geeft. 
Zing, mijn ziel, uw God ter ere, 
zing voor Hem zo lang gij leeft. 
Ziel, gij zijt geboren tot 
zingen voor den HEER uw God. 
 

Heil wien Jakobs God wil bijstaan, 
heil die God ter hulpe riep. 
Want zijn heil zal niet voorbijgaan, 
God is trouw aan wat Hij schiep. 
Wat in hemel, zee of aard 
woont, is in zijn hand bewaard. 

Zegen 


