
Orde van Dienst zondag 21 maart 2021 

Vijfde zondag in de veertig dagen tijd. 

Voorganger: ds. W. Vermeulen, Bergen op Zoom 

Organist: mw. Gertje van Elsäcker 

Aanvang 9.45 uur 

  

  

Orgelspel 

  

Woord van welkom 

  

Aansteken van de kaarsen (door de ouderling) 

Openleggen van de bijbel (door de predikant) 

  

Zang: psalm 130 (Uit diepte van ellende) 

3. Ik heb mijn hoop gevestigd  
op God de Heer die hoort. 
Mijn hart, hoezeer onrustig  
wacht zijn verlossend woord. 
Nog meer dan in de nachten  
wachters het morgenlicht, 
blijf ik, o Heer, verwachten  
uw lichtend aangezicht. 
 

4. Gij al Gods bondgenoten,  
ziet naar zijn toekomst uit! 
De Heer is vast besloten,  
tot goedertierenheid! 
Hoort aan de goede tijding;  
Hij geeft in zijn geduld 
aan Israël bevrijding  
van onrecht en van schuld. 
 

 

  

DIENST van het VOORWOORD 

  

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 

  

Zang: gezang 287: (Rond het licht dat leven doet) 

 1. Rond het licht dat leven doet, 
groeten wij elkaar met vrede; 
wie in voor- of tegenspoed, 
zegen zoekt, mag binnentreden, 
bij de Heer zijn wij hier thuis, 
kind aan huis. 

https://youtu.be/hpvMh5aJNAM


 
2. Rond het boek van Zijn verbond, 

noemen wij elkaar bij name, 
roepen wij met hart en mond, 
levenswoorden: ja en amen, 
als de kerk van liefde leest, 
is het feest. 
 

5. Rond het licht dat leven doet, 
groeten wij elkaar met vrede. 
Paaslicht straal ons tegemoet, 
zegen wie Uw liefde delen, 
licht dat dit geheim behoedt: 
God is goed. 

 

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! 

  

Zang: gezang 283.  (In de veelheid van geluiden) 

1. In de veelheid van geluiden 
in het stormen van de tijd 
zoeken wij het zachte suizen 
van het woord, dat ons verblijdt 
 

2. En van overal gekomen,  
Drinkend uit de ene bron, 
Bidden wij om nieuwe dromen, 
Richten wij ons naar de zon. 
 

3. Want wij mensen op de aarde 
raken van het duister moe 
Als uw hart ons niet bewaarde 
sliepen wij ten dode toe 
 

4. Laat uw dauw van vrede dalen 
in de voren van de tijd 
Vat ons samen in de stralen 
van uw goedertierenheid. 
 

5. Die ons naam voor naam wilt noemen 
al uw liefde ons besteedt 
zingend zullen wij U roemen 
en dit huis zingt met ons mee 

 

  

DIENST van het WOORD 

  

Gebed bij de opening van de Schriften 

  

Schriftlezing: psalm 110. 

  



Zang: gezang 543. (Gij zijt in glans verschenen) 

1. Gij zijt in glans verschenen,  
verschenen voor altijd. 
Hoe ook in dood verdwenen,  
ons straalt uw heerlijkheid. 
Hoe bitter ook de pijnen,  
door ons U aangedaan. 
Gij blijft in glans verschijnen,  
ziet ons in glorie aan! 

 
2. Uw marteling, uw lijden,  

in aller wereldnood, 
uw kruisgang door de tijden, 
uw dagelijkse dood, 
het straalt voor onze ogen, 
het glanst uit alle pijn, 
aan haat en hoon onttogen, 
blijft Gij onz’ glorie zijn. 
 

3. Gij zijt in glans verschenen,  
verschenen voor altijd. 
Gij wilt uw kruis ons lenen  
als licht van eeuwigheid. 
Geen ondergang kan dreigen,  
of heerlijk rijst uw beeld 
en doet ons mee ontstijgen  
in glans die alles heelt! 

 

 Schriftlezing: Mattheus 22 : 41-46. 

  

Zang: gezang 536. (Alles wat over ons geschreven is) 

1. Alles wat over ons geschreven is  
gaat Gij volbrengen in de veertig dagen;  
de tien geboden en de veertig slagen,  
dit hele leven dat geen leven is. 
 

2. De schepping die voor ons gesloten was  
ontsluit Gij weer, Gij opent onze ogen.  
O zoon van David, wees met ons bewogen,  
het vuur van bloed en ziel brandde tot as. 
 

3. Maar, Heer, de haard van uw aanwezigheid  
zal in ons hart een vreugdevuur ontsteken;  
Gij waart met ons, Gij zult ons niet ontbreken,  
Gij hogepriester in der eeuwigheid. 
 

4. Gij onderhoudt de vlam van ons bestaan.  
Aan U, o Heer, ontleent het brood zijn leven.  
Ons is een loflied in de mond gegeven,  
sinds Gij de weg van ’t offer zijt gegaan. 

 

 

Uitleg en verkondiging 

  

  



 

Zang / credo: gezang 342. (In God de vader op zijn troon) 

1. In God de Vader op zijn troon  
geloven wij, en in de Zoon,  
uit God geboren voor de tijd  
Hem zij de macht, de majesteit! 
 

2. En in de Geest, die ons geleidt,  
geloven wij: dat er altijd  
een Trooster is, zacht als de wind,  
een sterke moeder bij haar kind. 
 

3. Lof zij de Vader, die ons schiep  
en licht uit nacht tevoorschijn riep.  
Lof zij de Zoon, die onze nood,  
ons kruis verdroeg en onze dood. 
 

4. Die onderging en overwon  
en als de zon ten hemel klom,  
die aan de dag treedt op zijn tijd  
en eenmaal recht van onrecht scheidt. 
 

5. Lof zij de Geest die wereldwijd  
ons kerk maakt: Christus toegewijd  
tot wij, van alle kwaad bevrijd,  
God zien in alle eeuwigheid.  
Amen. 
 

 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 

  

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 

https://youtu.be/p1Gtw8-rmjo


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: ZWO 

 tweede collecte: pastoraat en eredienst 

 derde collecte: klein onderhoud kerkgebouw  

  

Slotlied: gezang 981 : (Zolang er mensen zijn op aarde) 

1. Zolang er mensen zijn op aarde, 
zolang de aarde vruchten geeft, 
zolang zijt Gij ons aller Vader, 
wij danken u voor al wat leeft. 
 

2. Zolang de mensen woorden spreken, 
zolang wij voor elkaar bestaan, 
zolang zult Gij ons niet ontbreken, 
wij danken U in Jezus’ naam. 
 

3. Gij voedt de vogels in de bomen, 
Gij kleedt de bloemen op het veld, 
o Heer, Gij zijt mijn onderkomen 
en al mijn dagen zijn geteld. 
 

4. Gij zijt ons licht, ons eeuwig leven, 
Gij redt de wereld van de dood. 
Gij hebt uw Zoon aan ons gegeven, 
zijn lichaam is het levend brood 
 

5. Daarom moet alles U aanbidden 
uw liefde heeft het voortgebracht, 
Vader, Gijzelf zijt in ons midden, 
o Heer, wij zijn van uw geslacht 
 

 

Zegen 

v.:         

gesproken AMEN 

 

Orgelspel 

 


