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Vierhovenkerk 
Zondag 14 juni 2020 

Orde van dienst    

Voorganger:  ds. Marco Visser 
Organist:  Christo Lelie 
Techniek:  John Booij, Fred 

Peterse, Peter Plugers 
Lector:  Rynke van den Berg 
Zang:  Simon Huisman 
 
Orgelspel:  

Carl Philipp Emanuel  Bach – 
Sonate IV in F  
(Allegro, Largo, Allegretto) 

 
Mededelingen  
Hof van Delft, Immanuel, Vierhoven 
  
Mogelijk bij u thuis tijdens kort 
orgelspel een kaars aansteken 
 
VOORBEREIDING 
Terwijl de paaskaars wordt 
ontstoken orgelspel: 

Edward Elgar –  
Andantino in, opus 14 nr. 3 

 
Groet     

Genade zij u en vrede van God 
onze Vader en van Jezus Christus 
onze Heer. Amen 

 
Bemoediging  

Onze hulp is in de Naam van de 
Heer, Die hemel en aarde 
gemaakt heeft, Die trouw blijft tot 
in eeuwigheid en niet laat varen 
het werk van zijn handen. 

 
Gebed van toenadering 
 

Lied Psalm 121:1

 
 
Kyriegebed 

Laten wij de Heer aanroepen voor 
de nood van de wereld en zijn 
naam prijzen want krachten noch 
machten kunnen ons scheiden 
van de liefde van God die Hij in 
Christus heeft gegeven.  

 
 
Glorialied Psalm 116: 1 

 
 
DIENST VAN DE SCHRIFT 
 
Gebed bij de opening van de Schrift 
 
Kindermoment  
     Arbeiders in de wijngaard 
 
 
 



2 
 

LB 912: 1 en 2 

 
 

 
 
Schriftlezing Lucas 16: 19 - 21 
19 Er was eens een rijke man die 
gewoon was zich te kleden in 
purperen gewaden en fijn linnen en 
die dagelijks uitbundig feestvierde.  
20 Een bedelaar die Lazarus heette, 
lag voor de poort van zijn huis, 
overdekt met zweren.  
21 Hij hoopte zijn maag te vullen met 
wat er overschoot van de tafel van 
de rijke man; maar er kwamen 
alleen honden aanlopen, die zijn 
zweren likten.  
 
Preek I 
 
Schriftlezing Lucas 16: 22-23 
22 Op zekere dag stierf de bedelaar, 
en hij werd door de engelen 
weggedragen om aan Abrahams 
hart te rusten. Ook de rijke stierf en 
werd begraven.  
23 Toen hij in het dodenrijk, waar hij 
hevig gekweld werd, zijn ogen 
opsloeg, zag hij in de verte Abraham 
met Lazarus aan zijn zijde. 
 
Preek II 
 
 

 
LB 991: 1 en 5 

 
 

 
 
Preek III 
 
LB 320: 1 en 3 

 
 

   
 
DIENST VAN GEBED EN GAVE 
 
Gebeden, stil gebed, responsie: 
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Onze Vader, die in de hemelen zijt;  
Uw naam worde geheiligd. 
Uw koninkrijk kome. 
Uw wil geschiede,  
gelijk in de hemel,  
alzo ook op de aarde. 
Geef ons heden ons dagelijks brood. 
En vergeef ons onze schulden,  
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.  
En leid ons niet in verzoeking,  
maar verlos ons van de boze.  
Want van u is het koninkrijk,  
en de kracht, en de heerlijkheid in der 
eeuwigheid. 
Amen. 
 
Collecten 
1e collecte:  diaconale collecte 

corona 
2e collecte:  pastoraat & eredienst 
 
LB 863: 1, 5 en 6 

 
 

 
 

 
 
Zegen     
Amen 

Orgelspel: 
Carl Philipp Emanuel  Bach –  
uit Sonate I in D: Allegro di molto 


