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ORDE VAN DIENST 
Mededelingen 
 

Intochtspsalm: Psalm 67, vers 1 
 
Stil gebed, Votum en groet 
 
Zingen: Klein Gloria 
 
Verootmoedigingsgebed 
 
Schriftlezingen 
 
Uit het Oude Testament wordt eerst gelezen uit Habakuk 3, de 
verzen 1 tot en met twee en 16 tot en met 18. 
 
Een gebed van de profeet Habakuk. Als een klaaglied. 
HEER, ik heb uw aankondiging gehoord. 
Voor wat U gaat doen, HEER, heb ik ontzag. 
Breng het in deze tijd tot stand, 
maak het in deze tijd bekend, 
maar toon in het tumult uw mededogen. 
----------------- 
Ik hoorde dit alles en ik beefde van binnen, 
ik vernam het en mijn lippen trilden. 
Mijn botten werden aangevreten, 
ik stond te trillen op mijn benen, 
wachtend op de dag van onheil, 
die komt voor het volk dat ons aanviel. 
 
Al zal de vijgenboom niet bloeien, 
al zal de wijnstok niets voortbrengen, 
al zal de oogst van de olijfboom tegenvallen, 
al zal er geen koren op de akkers staan, 
al zal er geen schaap meer in de kooien zijn 
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en geen rund meer binnen de omheining – 
 
toch zal ik juichen voor de HEER, 
jubelen voor de God die mij redt. 
 
Zingen 
Lied 910, de verzen 1 en 3 
 
Uit het Nieuwe Testament wordt gelezen Lucas 17, de verzen een 
tot en met negen. 
 
Oproep aan de leerlingen 
Tegen zijn leerlingen zei Hij: ‘Het is onvermijdelijk dat er valstrikken 
zijn, maar wee degene die ervoor verantwoordelijk is! Het zou beter 
voor hem zijn als hij met een molensteen om zijn nek in zee werd 
geworpen dan dat hij ook maar een van deze geringe mensen ten 
val zou brengen. Let dus goed op jezelf! 
Indien een van je broeders of zusters zondigt, spreek die dan ernstig 
toe; en als ze berouw hebben, vergeef hun. En als ze zevenmaal op 
een dag tegen je zondigen en zevenmaal naar je terugkeren en 
zeggen: “Ik heb berouw,” dan moet je hun vergeven.’ 
 
Toen zeiden de apostelen tegen de Heer: ‘Geef ons meer geloof!’ 
De Heer zei: ‘Als jullie geloof hadden als een mosterdzaadje, 
zouden jullie tegen die moerbeiboom zeggen: “Trek je wortels uit de 
grond en plant jezelf in de zee!” en hij zou jullie gehoorzamen. 
 
Als iemand van jullie een knecht heeft die ploegt of de kudden 
weidt, dan zal hij, wanneer die thuiskomt van het land, toch niet 
tegen hem zeggen: “Kom aanliggen en eet mee”? Zal hij niet veel 
eerder tegen hem zeggen: “Maak iets te eten voor me klaar, doe je 
gordel om en bedien me terwijl ik eet en drink, en daarna kun je zelf 
eten en drinken”? Hij bedankt de knecht toch niet omdat die gedaan 
heeft wat hem is opgedragen? 
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Zingen 
Lied 923 

 
Prediking 
 
Zingen 
Lied 834 
 
Geloofsbelijdenis 
 
Zingen: Lied 315, vers 1 
 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en het Onze Vader 
 
Collecten 
 
Zingen: Lied314 
 
Zingen: Amen 


