
ORDE VAN DIENST zondag 23 mei 2021 
Voorganger: prof. F. van den Brande, Kalmthout 

Organist: Mw. Gertje van Elsäcker 
Zangers: Hanna Dragt  en Gerda Kap 

Aanvang 9.45 uur 
 

VOOR DE DIENST 
 

welkom 
 

aansteken van de kaarsen  (door de ouderling) 
het openleggen van de bijbel  (door de voorganger) 
 

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:l die trouw houdt tot in eeuwigheid 
g: EN NIET LAAT VAREN HET WERK VAN ZIJN HANDEN 
 

aanvangspsalm  lied 668 en ps. 68 : 1  (door de zangers) 
668: 1 
 

Halleluja! 
Adem van God vervult heel de aarde, 
die alles omvat verstaat elk woord. 
Halleluja! 

 
68: 1 
 

God richt zich op, de vijand vlucht; 
zijn haters voor zijn aangezicht, 
als rook zijn zij verdreven. 
Zij zijn als was in deze vlam, 
zijn woede heeft hen, waar Hij kwam, 
ten dode opgeschreven. 
Maar de getrouwen zijn verblijd. 
zij staan voor Hem in vrolijkheid, 
zij zijn verrukt van vreugde. 
Zing God en speelt zijn naam ten prijs, 
zing Hem op een verhoogde wijs 
om wat uw hart verheugde. 

 
smeekgebed 
 v: laten wij de Heer om ontferming aanroepen voor de nood van de wereld 
 en laten we zijn Naam prijzen, want zijn barmhartigheid heeft geen einde.  
…………,zo bidden wij: 
g: Ontferm U Heer naar de maat van uw liefde!  
 Ontferm U toch met de ruimte van uw hart! 
 

glorialied   705  (door de zangers) 
1. 
 

Ere zij aan God, de Vader, 
ere zij aan God, de Zoon, 
eer de heilige Geest, de Trooster, 
de Drie-enige in zijn troon. 
Halleluja, halleluja, 
de Drie-enige in zijn troon! 
 
 



2. 
 

Ere zij aan Hem, wiens liefde 
ons van alle smet bevrijdt, 
eer zij Hem die ons gekroond heeft, 
koningen in heerlijkheid. 
Halleluja, halleluja, 
ere zij het Lam gewijd. 
 

3. 
 

Ere zij de Heer der engelen, 
ere zij de Heer der kerk, 
ere aan de Heer der volken; 
aarde en hemel looft uw werk! 
Hallelujahalleluja, 
Loof de koning, heel zijn kerk! 
 

4. 
 

Halleluja, lof, aanbidding 
brengen engelen U ter eer 
heerlijkheid en kracht en machten 
legt uw schepping voor U neer 
Halleluja, halleluja, 
lof zij U, der heren Heer 
 

 
 

DIENST VAN HET WOORD 
 

gebed om de opening van de Schriften 
 

schriftlezing  Handelingen 2 : 1 – 24 
 

zingen 687 : 1 en 2  (door de zangers) 
1. 
 

Wij leven van de wind 
die aanrukt uit den hoge 
en heel het huis vervult 
waar knieën zijn gebogen, 
die doordringt in het hart, 
in de verborgen hof, 
en uitbreekt in een lied 
en opstijgt God ten lof. 
 

2. 
 

Wij delen in het vuur 
dat neerstrijkt op de hoofden, 
de vonk die overspringt 
op allen die geloven. 
Vuurvogel van de vloed, 
duif boven de Jordaan, 
versterk in ons de gloed, 
wakker het feestvuur aan. 
 

 
schriftlezing Johannes 14 : 8 – 17 
 

zingen U geeft rust deel 1 (Nederland zingt) 
1. U geeft rust  

In mijn ziel U geeft rust,  
u geeft rust in mijn ziel  
 
 
 



 De aarde kent uw grote kracht.  
Uw stem heeft haar tot stand gebracht.  
En ook de zee, zo woest en diep  
stil voor U, die alles schiep.  
 

 Door alles heen, door alles heen.  
Heer, kijk ik naar U.  
Door alles heen, door alles heen.  
U geeft rust.  
Door alles heen, door alles heen.  
Heer, kijk ik naar U.  
U geeft rust in mij. 
 

 
verkondiging 
 

zingen U geeft rust deel 2 (Nederland zingt) 
1. Geef mij geloof dat niet bezwijkt,  

ook als de twijfel groter lijkt.  
De berg, zo groot en hoog voor mij  
verdwijnt in zee, de weg is vrij.  
 

 Door alles heen, door alles heen.  
Heer, kijk ik naar U.  
Door alles heen, door alles heen.  
U geeft rust.  
Door alles heen,  
alles heen.  
Heer, kijk ik naar U.  
U geeft rust in mij. 
 

 Kijk op, laat los, vertrouw op Hem. 
De storm herkent nog steeds zijn naam. 
U geeft rust in mijn ziel. 
 

belijdenis 
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 
 

zingen  686 (door de zangers) 
1. 
 

De Geest des Heren heeft  
een nieuw begin gemaakt, 
in al wat groeit en leeft  
zijn adem uitgezaaid. 
De Geest van God bezielt  
die koud zijn en versteend, 
herbouwt wat is vernield,  
maakt een, wat is verdeeld. 



2. 
 

Wij zijn in Hem gedoopt,  
Hij zalft ons met zijn vuur. 
Hij is een bron van hoop  
in alle dorst en duur. 
Wie weet vanwaar Hij komt,  
wie wordt zijn licht gewaar? 
Hij opent ons de mond  
en schenkt ons aan elkaar. 
 

3. 
 

De Geest die ons bewoont,  
verzucht en smeekt naar God, 
dat Hij ons in de Zoon  
doet opstaan uit de dood. 
Opdat ons leven nooit  
in weer en wind bezwijkt,  
kom, Schepper Geest, 
voltooi wat Gij begonnen zijt. 
 

 

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: Diaconie 
 tweede collecte:  Pastoraat en Eredienst 
 derde collecte : Klein onderhoud kerkgebouw 

 

slotlied 675 Geest van hierboven  (Youtube) 
1. 
 

Geest van hierboven, leer ons geloven 
Hopen, liefhebben door uw kracht 
Hemelse Vrede, deel U nu mede 
Aan een wereld die U verwacht 
Wij mogen zingen van grote dingen 
Als wij ontvangen al ons verlangen 
Met Christus opgestaan 
Halleluja 
Eeuwigheidsleven zal Hij ons geven 
Als wij herboren Hem toebehoren 
Die ons is voorgegaan 
Halleluja 

https://www.youtube.com/watch?v=YoL-qzlfwfA


2. 
 

Wat kan ons schaden, 
wat van U scheiden, 
Liefde die ons hebt liefgehad? 
Niets is ten kwade, 
wat wij ook lijden, 
Gij houdt ons bij de hand gevat. 
Gij hebt de zege 
voor ons verkregen, 
Gij zult op aarde 
de macht aanvaarden 
en onze koning zijn. Halleluja! 
Gij, onze Here, 
doet triomferen 
die naar U heten 
en in U weten, 
dat wij Gods zonen zijn. Halleluja! 
 

 
HEENZENDING EN ZEGEN 
v:…..   
gesproken AMEN  
 
orgelspel 


