
Orde van Dienst zondag 8 november 2020  

Voorganger: ds. J.H, Veldhuizen, Zandhoven 

Organist: mw. Gertje van Elsäcker 

Aanvang 9.45 uur 
 

VOOR de DIENST 
 

Orgelspel 
 

We bereiden ons in stilte voor op de dienst 
 

Woord van welkom 
 

Aansteken van de kaarsen (door de ouderling) 

Openleggen van de bijbel (door de predikant) 
 

DIENST van het VOORWOORD 

 

Lied 103c : 1, 2 en 3  (door de voorzangers) 

1. 

Loof de Koning, heel mijn wezen, 

gij bestaat in zijn geduld, 

want uw leven is genezen 

en vergeven is uw schuld. 

Loof de Koning, loof de Koning, 

tot gij hem ontmoeten zult. 

2. 

Loof Hem als uw vaderen deden, 

eigen u zijn liefde toe, 

want Hij bergt u in zijn vrede, 

zegenend wordt Hij niet moe. 

Loof uw Vader, loot uw Vader, 

tot uw laatste adem toe. 

3. 

Ja, Hij spaart ons en Hij redt ons, 

Hij kent onze broze kracht. 

Hij bewaart ons, Hij ontzet ons 

van de boze en zijn macht. 

Loof uw Heiland, loof uw Heiland, 

die het licht is in de nacht. 

 

Groet en beginwoorden 
v.: de Heer is met u allen 

g:  ZIJN VREDE IS MET U 

v:  Onze hulp is de Naam van de Heer 

g:  DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 

v: Die trouw houdt tot in eeuwigheid 

g: EN NIET LAAT VAREN HET WERK VAN ZIJN HANDEN 
 



Smeekgebed 

v:        zo bidden wij (één of meerdere keren) 

a zeggen: Ontferm U Heer, naar de maat van Uw Liefde! 

 Ontferm U toch met de ruimte van Uw Hart! 
 

glorialied  103c : 4 en 5  (door de voorzangers) 

4. 

Snel vergaan de mensenkinderen 

als de bloemen op het veld. 

God alleen is onverminderd 

steeds dezelfde sterke held! 

Loof de Heer van dood en leven, 

Hem die onze dagen telt. 

5.  

Engelen, zing ja en amen, 

met de Koning oog in oog! 

Zon en maan, buig u tezamen 

en gij sterren hemelhoog! 

Loof uw Schepper, loof uw Schepper, 

Loof Hem, die het al bewoog! 

 

DIENST van het WOORD 
 

Gebed bij de opening van de Schriften 
 

Schriftlezing  Spreuken  8 : 1 – 31 
 

Lied 849 gelezen door de voorganger; daarna speelt de organist de melodie  

 

Schriftlezing  Matteüs 25 : 1 – 13 
 

Lied  749 (door de voorzangers) 

1. 

Op, waak op, zo klinkt het luide, 

wat wil dit roepen toch beduiden, 

gij torenwachters van de tijd? 

Middernacht is aangebroken, 

zijn uwe lampen wel ontstoken, 

gij maagden die de Heer verbeidt? 

Gij slapenden ontwaak, 

de bruidegom genaakt! 

Halleluja, 

nu opgestaan! 
Het feest breekt aan, 
gij moet hem ijlings tegengaan. 

2. 

Sion hoort de wachters zingen, 

zij voelt het hart van vreugd opspringen, 

ontwaakt met spoed, staat haastig op. 

Uit de hemel daalt Hij neder, 

in waarheid sterk, in liefde teder: 



haar licht verschijnt, haar ster gaat op. 

Kom Heiland, 's aardrijks kroon, 

Heer Jezus, 's Vaders Zoon! 

Zing hosanna, 

kom altemaal 

ter bruiloftszaal, 

waar Hij ons roept aan 't avondmaal! 

3. 

Laat ons U ter ere zingen 

met allen, die uw troon omringen, 

één koor van mens’ en engelenstem! 

Paarlen zijn der poorten bogen, 

die neder dalen uit den hoge: 

het hemelse Jeruzalem. 

Geen oog heeft ooit begroet, 

geen hart heeft ooit vermoed, 

zulk een vreugde. 

Zo juichen wij  

en roemen blij  

de glorie van uw heerschappij! 
 

Uitleg en verkondiging 
 

Meditatief orgelspel 

 

Geloofsbelijdenis 

v: Belijden wij in gemeenschap met de synagoge en in de Geest van 

 Messias Jezus de enigheid van de Here God 

 Hoor Israël. 

g: DE HEER IS ONZE GOD. 

 DE HEER IS ÉÉN EN ENIG. 

v: Gij zult de Heer uw God liefhebben 

 met geheel uw hart 

 en met geheel uw ziel 

 en met geheel uw kracht 

 en de naaste als uzelf. 

g: AMEN 
 

Lied   Ubi Caritas Youtube (uit CD liederen uit Taizé”…) 
 

DIENST van het ANTWOORD 
 

Dankgebed – voorbeden – stil gebed – Onze Vader 

g:  ONZE VADER DIE IN DE HEMEL ZIJT 

UW NAAM WORDE GEHEILIGD 

UW KONINKRIJK KOME 

UW WIL GESCHIEDE 

OP AARDE ZOALS IN DE HEMEL 

GEEF ONS HEDEN ONS DAGELIJKS BROOD 

EN VERGEEF ONS ONZE SCHULDEN 



ZOALS OOK WIJ ONZE SCHULDENAARS VERGEVEN 

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 EEUWIGHEID 

AMEN 
 

Mededelingen 

Collectedoelen 

 eerste collecte: JOP 

 tweede collecte: pastoraat en eredienst 

 derde collecte: klein onderhoud kerkgebouw  
 

Slotlied 415 : 1 en 2 (door de voorzangers) 

1. 

Zegen ons Algoede, 

neem ons in uw hoede 

en verhef uw aangezicht, 

over ons en geef ons licht. 

2. 

Stort, op onze bede, 

in ons hart uw vrede, 

en vervul ons met de kracht, 

van uw Geest bij dag en nacht. 
 

Zegen 

v.:         

a.: zeggen: 

Amen, amen, amen! 

Dat wij niet beschamen, 

Jezus Christus onze Heer, 

amen, God, uw naam ter eer! 

 

collecten bij de uitgang 

 

Orgelspel 


