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Orde van dienst 
zondag 8 september 2019 
15.00 uur in de Oude Kerk 
 
 
In deze dienst zal ds. G. Lustig afscheid nemen als predikant 
van de Hervormde wijkgemeente Pniël te Zeist 
 
 
 
Voorganger:  Ds. G. Lustig 
Organist:  Martin den Boer 
  



 

Orgelspel 
 
Welkom en mededelingen 
 
Voorzang: Psalm 89: 1 & 7 
1. 'k Zal eeuwig zingen van Gods goedertierenheên, 
Uw waarheid t' allen tijd vermelden door mijn reên. 
Ik weet, hoe 't vast gebouw van Uwe gunstbewijzen 
naar Uw gemaakt bestek, in eeuwigheid zal rijzen; 
zo min de hemel ooit uit zijnen stand zal wijken, 
zo min zal Uwe trouw ooit wank'len of bezwijken. 
 
7. Hoe zalig is het volk, dat naar Uw klanken hoort, 
zij wand'len, HEER’, in 't licht van 't Godd'lijk aanschijn voort, 
zij zullen in Uw naam zich al den dag verblijden! 
Uw goedheid straalt hun toe; Uw macht schraagt hen in ’t lijden, 
Uw onbezweken trouw zal nooit hun val gedogen, 
maar Uw gerechtigheid hen naar Uw woord verhogen. 

 
Stil gebed  
 
Votum en Groet 
 
Zingen: Psalm 121: 1 & 4 
1. 'k Sla d' ogen naar 't gebergte heen, 
vanwaar ik dag en nacht  
des Hoogsten bijstand wacht. 
Mijn hulp is van den HEER’ alleen, 
Die hemel, zee en aarde 
eerst schiep, en sinds bewaarde. 
 
4. De HEER’ zal u steeds gadeslaan, 
opdat Hij in gevaar  
uw ziel voor ramp bewaar'. 
De HEER’, 't zij g' in of uit moogt gaan, 
en waar g' u heen moogt spoeden, 
zal eeuwig u behoeden. 
 
Geloofsbelijdenis 



 

 
Zingen: Gezang 238: 1 & 4 
1. Gij die gelooft, verheugt u samen, 
't is God, die trouw zijn kerk bewaart! 
Die hoop zal nimmer ons beschamen: 
de Heer is God en zijns is d’aard. 
Zijn woord heeft vrede, heil bereid 
van eeuwigheid tot eeuwigheid! 
 
4. Hoop op de Heer, zijn dag komt nader! 
Eén kudd’, één Herder is beloofd. 
De volken buigen zich te gader 
voor Jezus Christus, aller Hoofd! 
Dat toch de dag des heils verscheen, 
dan worden aard' en hemel één! 
 

Gebed om de opening van het Woord 
 
Schriftlezing: Psalm 121  
1 Ik sla mijn ogen op naar de bergen, 
 vanwaar mijn hulp komen zal. 
2 Mijn hulp is van de HEERE, 
 Die hemel en aarde gemaakt heeft. 
3 Hij zal uw voet niet laten wankelen, 
 uw Bewaarder zal niet sluimeren. 
4 Zie, de Bewaarder van Israël 
 zal niet sluimeren of slapen. 
5 De HEERE is uw Bewaarder, 
 de HEERE is uw schaduw aan uw rechterhand. 
6 De zon zal u overdag niet steken, 
 de maan niet in de nacht. 
7 De HEERE zal u bewaren voor alle kwaad, 
 uw ziel zal Hij bewaren. 
8 De HEERE zal uw uitgaan en uw ingaan bewaren, 
 van nu aan tot in eeuwigheid. 
 

Schriftlezing: Filippenzen 1: 1 – 11  
1 Paulus en Timotheüs, dienstknechten van Jezus Christus, aan al de heiligen 
in Christus Jezus die in Filippi zijn, met de opzieners en diakenen: 
2 genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heere Jezus Christus. 



 

3 Ik dank mijn God, telkens wanneer ik aan u denk 
4 – in elk gebed van mij voor u allen bid ik altijd met blijdschap – 
5 vanwege uw gemeenschap aan het Evangelie, van de eerste dag af tot nu toe. 
6 Ik vertrouw erop dat Hij Die in u een goed werk begonnen is, dat voltooien 
zal tot op de dag van Jezus Christus. 
7 Het is immers voor mij terecht dat ik dit van u allen denk, omdat ik u allen in 
mijn hart heb als deelgenoten van mijn genade, zowel in mijn gevangenschap 
als in de verdediging en bevestiging van het Evangelie. 
8 Want God is mijn Getuige hoe vurig ik naar u allen verlang, met de innige 
gevoelens van Jezus Christus. 
9 En dit bid ik dat uw liefde nog steeds overvloediger wordt in kennis en alle 
fijngevoeligheid, 
10 opdat u kunt onderscheiden wat wezenlijk is, opdat u oprecht bent en zon-
der aanstoot te geven tot de dag van Christus, 
11 vervuld met vruchten van gerechtigheid, die door Jezus Christus zijn, tot 
heerlijkheid en lof van God. 
 
Lezing van de tekst 
‘Ik vertrouw er op dat Hij Die in u een goed werk begonnen is, dat voltooien zal 
tot op de dag van Jezus Christus.’     (Filippenzen 1: 6) 
 

Inzameling van de gaven  
1. Diaconie    
2. Plaatselijk Kerkenwerk 
3. Jeugd- en jongerenwerk 

 
Zingen: Psalm 138: 2 & 4 
2. Door al Uw deugden aangespoord, 
hebt Gij Uw woord 
en trouw verheven. 
Gij hebt mijn ziel, op haar gebed 
verhoord, gered, 
haar kracht gegeven. 
Al 's aardrijks vorsten zullen, HEER’, 
Uw lof en eer 
alom doen ho – ren, 
wanneer de rede van Uw mond 
op 't wereldrond, 
hun klinkt in d' oren. 



 

4. Als ik, omringd door tegenspoed, 
bezwijken moet, 
schenkt Gij mij leven. 
Is 't, dat mijns vijands gramschap brandt, 
Uw rechterhand 
zal redding geven. 
De HEER’ is zo getrouw, als sterk; 
Hij zal Zijn werk 
voor mij volen - den, 
Verlaat niet wat Uw hand begon, 
o Levensbron, 
wil bijstand zenden. 
  
Verkondiging:  ‘Dankbaar terugzien en hoopvol vooruitzien’  
 
Zingen: Psalm 68: 10   
10. Geloofd zij God met diepst ontzag! 
Hij overlaadt ons, dag aan dag 
met Zijne gunstbewijzen. 
Die God is onze zaligheid; 
wie zou die hoogste Majesteit 
dan niet met eerbied prijzen? 
Die God is ons een God van heil, 
Hij schenkt, uit goedheid, zonder peil 
ons 't eeuwig, zalig leven. 
Hij kan, en wil, en zal in nood, 
zelfs bij het naad'ren van den dood, 
volkomen uitkomst geven. 
 
Toespraken  
 
Toezingen: Psalm 119: 7  
7. 'k Heb and'ren al de rechten van Uw mond 
met lust verteld, hen vlijtig onderwezen. 
Uit al den schat van 't grote wereldrond 
is nooit de vreugd in mijn gemoed gerezen, 
die 'k steeds in Uw getuigenissen vond, 
door mij betracht en and'ren aangeprezen. 

 



 

Persoonlijk dankwoord 
 
Dankgebed en voorbede 
 
Zingen: U zij de glorie (staande) 
U zij de glorie, opgestane Heer! 
U zij de victorie nu en immermeer! 
Uit een blinkend stromen daalde d’engel af, 
Heeft de steen genomen van ’t verwonnen graf. 
U zij de glorie, opgestane Heer! 
U zij de victorie nu en immermeer! 
 
À toi la gloire, o Ressuscité! 
À toi la victoire pour l’éternité! 
Brillant de lumière, l’ange est descendu, 
Il roule la pierre du tombeau vaincu. 
À toi la gloire, o Ressuscité! 
À toi la victoire pour l’éternité! 
 
Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft, 
Die mij heeft genezen, Die mij vrede geeft? 
In Zijn god’lijk wezen, is mijn glorie groot, 
Niets heb ik te vrezen in leven of dood. 
U zij de glorie, opgestane Heer! 
U zij de victorie nu en immermeer! 
 
Zegen 
 
Orgelspel 

 
Na de dienst is er gelegenheid om voorin de kerk ds. en mw. Lustig te 

groeten. Achter in de kerk zal u koffie of thee worden aangeboden. 
 

De uitzendingsdienst zal plaats vinden op D.V. zondag 12 januari 2020 
om 10.00 uur in de Oude Kerk te Zeist 

 
De zendingsbussen bij de uitgang voor de IZB en GZB 

worden van harte aanbevolen! 
  



 

 
 
 

 


