
ORDE VAN DIENST zondag 6 juni 2021 
Voorganger: ds. J.C. van de Putte, Zierikzee 

Organist: dhr. Rein Ros 
Zangers: Meta van Geest en Boy Maas 

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  92 : 1, 6, 7 en 8  (door de zangers) 
1. 
 

Waarlijk, dit is rechtvaardig dat men den Here prijst, 
dat men Hem eer bewijst zijn naam is eerbied waardig. 
Wij loven in de morgen uw goedertierenheid, 
ook als de nacht zich spreidt houdt ons uw hand geborgen. 
 

6. 
 

Gij zult de eer verhogen van wie vernederd wordt, 
uw kracht is uitgestort, uw licht verlicht de ogen. 
Mijn ziel zal zich verblijden; daar ligt terneer geveld 
al wie zich met geweld vergreep aan Gods bevrijden. 
 

7. 
 

Zoals de cederbomen hoog op de Libanon, 
staan bij de levensbron de nederige vromen. 
Die in Gods huis geplant zijn, zij bloeien in Gods licht 
als palmen opgericht. Hun lot zal in zijn hand zijn. 
 

8. 
 

Zij zullen vruchten dragen voor 's Heren heiligdom 
tot in hun ouderdom, tot in hun grijze dagen. 
Welsprekend is hun leven; God is hun heil, hun rots! 
Ik loof de daden Gods, zijn recht is hoog verheven. 
 

 

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   305  (door de zangers) 
1. 
 

Alle eer en alle glorie 
geldt de luisterrijke naam! 
Vier de vrede die Hij heden 
uitroept over ons bestaan. 
Aangezicht vol van licht, 
zie ons vol ontferming aan! 



2. 
 

Alle eer en alle glorie 
geldt de Zoon, de erfgenaam! 
Als genade die ons toekomt 
is Hij onze nieuwe naam. 
Licht uit licht, vergezicht, 
steek ons met uw stralen aan! 
 

3. 
 

Alle eer en alle glorie 
geldt de Geest die leven doet, 
die de eenheid in ons ademt, 
vlam, die ons vertrouwen voedt! 
Levenszon, liefdesbron, 
maak de tongen los voorgoed! 
 

 
DIENST VAN HET WOORD 
 

gebed om de opening van de Schriften 
 

schriftlezing  Jesaja 50 : 4 – 9 
 

zingen  441 : 1, 6 en 10  (door de zangers) 
1. 
 

Hoe zal ik U ontvangen ` 
wat wordt mijn eerste groet 
U, ieders hartsverlangen 
vervult ook mij met gloed 
O Jezus, licht der wereld 
verlicht mij, dat ik weet 
waarmee ik U moet eren 
U waardig welkom heet 
 

6.  
 

Schrijf, mensen, in uw harten 
dit, als verdriet u kwelt, 
uw tranen u verwarren 
om moeiten ongeteld. 
Houd moed, tot Hij zal komen, 
Hij is met u begaan. 
De trooster uit uw dromen, 
zie Hem nu voor u staan! 
 

10. Hij zal de wereld richten, 
berecht wie Hem bevocht. 
Genadig zal Hij lichten 
voor wie Hem heeft gezocht. 
Kom haastig, licht der wereld, 
en leid ons allemaal 
uw grote vreugde binnen, 
uw feest, uw liefdesmaal. 
 

 
schriftlezing  Marcus 11 : 12 –14 en 20 – 25 
 

acclamatie  339a  (door de zangers) 
1. U komt de lof toe, U het gezang, 

U alle glorie, o Vader,  
o Zoon, o Heilige Geest. 
In alle eeuwen der eeuwen. 
 

 



 

verkondiging 
 

orgelspel 
 

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  657 : 1 en 4  (door de zangers) 

1. 
 

Zolang wij ademhalen, 
schept Gij in ons de kracht. 
Om zingend te vertalen 
waartoe wij zijn gedacht: 
elkaar zijn wij gegeven 
tot kleur en samenklank. 
De lofzang om het leven 
geeft stem aan onze dank. 
 

4. 
 

Ons lied wordt steeds gedragen 
door vleugels van de hoop, 
het stijgt de angst te boven, 
om leven dat verloopt. 
Het zingt van vergezichten, 
het ademt van uw Geest. 
In ons gezang mag lichten 
het komend bruiloftsfeest. 
 

 
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  655  (door de zangers) 
1. 
 

Zingt voor de Heer een nieuw gezang! 
Hij laaft u heel uw leven lang 
met water uit de harde steen. 
Het is vol wonderen om u heen. 
 

2. 
 

Hij gaat u voor in wolk en vuur, 
gunt aan uw leven rust en duur 
en geeft het zin en samenhang. 
Zingt dan de Heer een nieuw gezang! 
 

3. 
 

Een lied van uw verwondering 
dat nòg uw naam niet onderging, 
maar weer opnieuw geboren is 
uit water en uit duisternis. 
 

4. 
 

De hand van God doet in de tijd 
tekenen van gerechtigheid. 
De Geest des Heren vuurt ons aan 
de heilige tekens te verstaan. 
 

5. 
 

Wij zullen naar zijn land geleid 
doorleven tot in eeuwigheid 
en zingen bij zijn wederkeer 
een nieuw gezang voor God de Heer. 
 

HEENZENDING EN ZEGEN 
v:…..   
gesproken AMEN  
 
orgelspel 


