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Voorganger:  ds. Johannes van der Meer 
Muziek:  Peter Zandberg 

Lectrice:  Froukje Koopmans 
 
 
 

E-Collecte is in april 2022 voor Vluchtelingenwerk 

(zie laatste bladzijde orde van dienst) 
 

 



Opening door kerkenraadslid 
 
We zingen lied 725 
 
Votum en groet 
 
Antwoordlied 
 
Proloog: toonzetting vanwege de oorlog in Oekraïne 
 
Drempeltekst: Psalm 119 vers 1 – 8: 
 
Gelukkig allen die uw wegen gaan  
rechttoe rechtaan  
al doende uw Tora.  
Gelukkig allen  
die de afspraak houden  
die U zoeken,  
uit de grond van hun hart.  
‘Wees gelukkig,  
doe het onrecht niet’,  
hebt Gij gezegd.  
En ik vernam uw stem.  
‘Doe dit en dat,  
zo en niet anders’ 
zegt Gij,  

En ik ga, de weg van uw opdracht,  
maar op wankele voeten,  
 
ik moet nog leren die levensweg te 
volgen  
uw voorgeschreven woorden te 
houden.  
Moge ik nooit te schande maken.  
Moge ik de orde van uw recht 
doorschouwen.  
Ik zal U dankbaar zijn.  
Inzetten wil ik  
waar Gij op inzet.  
Wijk niet te ver van mijn zijde. 

 
Lied 119: 1, 2 en 3 
 
Gebed 
 
Lied 686 
 
Inleiding 
 
Schriftlezing: Deuteronomium 28: 1 – 10: 
 
En het zal geschieden:  
als jij hoort nààr  
en gehoor geeft ààn  
de stem van de Eeuwige,  
jouw God,  
door te behoeden en te doen al zijn 
geboden  
die ik jou heden gebied,  
dan zal de Heer,  
jouw God,  
je hoog verheffen boven alle volkeren 
der aarde.  
Over jou komen al deze zegeningen,  

ze bereiken je  
omdat jij hoort naar de stem van 
JHWH, jouw God.  
Gezegend jij in de stad  
en gezegend jij op het veld.  
Gezegend de vrucht van je schoot, de 
vrucht van je akker, de vrucht van je 
dieren, de worp van je runderen, de 
dracht van je schapen.  
Gezegend je mand  
(om de vruchten te dragen) 
en de bak om je deeg in te kneden  



Gezegend je komen en gezegend je 
gaan.  
Als vijanden tegen jou opstaan, geeft 
God dat ze neergeslagen worden voor 
jouw aangezicht.  
Langs één weg trekken zij uit tegen 
jou,  
langs zeven wegen zullen zij vluchten 
voor jouw aangezicht.  
Hij die was, is en zijn zal,  
gebiedt aan jou zijn zegen over je 
voorraadschuren en over alles 
waarheen jij je hand uitstrekt, 

hij zegent jou in het land dat hij, de 
Heer, jouw God, je geeft.  
De Eeuwige doet jou opstaan,  
een hem toegewijd volk,  
zoals hij jou gezworen heeft,  
omdat jij de geboden van de Heer, 
jouw God, behoedt en gaat op zijn 
wegen.  
En zien zullen alle volkeren der aarde  
dat de naam van de Heer over jou is 
uitgeroepen,  
zij zullen ontzag voor je hebben. 

 
Lied 316: 1 en 4 
 
Preek 
 
Orgelspel 
 
We staan stil bij ons hongerdoek. Daarna zingen we lied 857 
 
Open Tijd, Gebed, gezongen ‘Onze Vader’ (lied 1006) 
 
Slotzang: Lied 315 
 
Opdracht en zegenbede, besloten met een drievoudig Amen! 
 
Lied 425 
 
 
 
De gelezen bijbelgedeelten zijn hertalingen uit het Hebreeuws door ds. Johannes 
van der Meer. 
 
Allemaal een goede zondag en een goede week gewenst en alstublieft: blijf gezond! 
  



 

 

E-Collecte DoRe Hoorn in april 2022 voor 
VluchtelingenWerk 

VluchtelingenWerk begeleidt vluchtelingen vanaf het 
moment van aankomst tot en met participatie aan de 
Nederlandse samenleving. 
Op https://www.vluchtelingenwerk.nl/westenmiddennederland/onze-projecten lees je 
hoe zij dat doen in de regio West en Midden-Nederland. Naast de beschreven 
werkzaamheden lopen er in verschillende gemeenten kleinschalige initiatieven. 
VluchtelingenWerk werkt namelijk op veel plekken samen met gemeenten en lokale 
organisaties. Ook sluiten ze regelmatig aan bij inspirerende burgerinitiatieven. 
 
Bijdragen aan deze collecte kunnen worden gestort op bankrekening NL72 
INGB 0003 0107 68 t.n.v. Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Hoorn onder 
vermelding van "collecte maart 2022". 


