
ORDE VAN DIENST zondag  4 juli 2021 
Voorganger: ds. J.W. Meeuwissen uit  St. Maartensdijk 

Organist: Gertje van Elsäcker 
Aanvang 9.45 uur. 

 

 
 
VOOR DE DIENST 
 

welkom 
 

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

 – we gaan staan –  
 

DIENST VAN HET VOORWOORD 
    

aanvangspsalm: 92 : 1 en 2 
1. Waarlijk, dit is rechtvaardig 

dat men den Heere 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. 
 

2. Gezegend zal Hij wezen 
die ons bij name riep, 
die zelf de adem schiep 
waarmee Hij wordt geprezen; 
laat alom musiceren, 
met stem en instrument, 
maak wijd en zijd bekend  
de grote naam des Heren. 

 
 

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 
 

 we gaan zitten 
 

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:  413 : 1 en 2  
1 Grote God, wij loven U 

Heer, o sterkste aller sterken! 
Heel de wereld buigt voor U, 
En bewondert Uwe werken. 
Die Gij waart ten allen tijd, 
Blijft Gij ook in eeuwigheid. 
 

2. Alles wat u prijzen kan, 
U, de eeuw'ge, Ongeziene, 
Looft Uw liefd' en zingt er van! 
Alle Eng'len, die U dienen, 
Roepen U nooit lovensmoe: 
"Heilig, heilig, heilig" toe! 
 

 

 
DIENST VAN HET WOORD 
 

gebed om de opening van de Schriften 
 

schriftlezing: Matteüs 25 : 1 – 13 
 

zingen:  111 : 6 
6. Van alle wijsheid het begin  

is: vrees de Heer met ziel en zin,  
aanbid zijn wil met vrees en beven. 
Dit is het helderste verstand. 
Loof Hem, zijn lof houdt eeuwig stand. 
Wie Hem verhoogt zal met Hem leven. 
 

 
 

Verkondiging 
 
 

zingen:  838 : 1 en 2 
1. O grote God die liefde zijt, 

o Vader van ons leven, 
vervul ons hart, dat wij altijd, 
ons aan Uw liefde geven. 
Laat ons het zout der aarde zijn, 
het licht der wereld, klaar en rein. 
Laat ons Uw woord bewaren, 
Uw waarheid openbaren 
 

2. Maak ons volbrengers van dat woord,  
getuigen van uw vrede,  
dan gaat wie aarzelt met ons voort,  
wie afdwaalt met ons mede. 
Laat ons getrouw de weg begaan  
tot allen die ons verre staan  
en laat ons zonder vrezen  
de minste willen wezen. 
 

 
 

  



 
– we gaan staan –  
 

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:  150a : 1 en 2 
 Refrein: 

Alles wat adem heeft, love de Heer. 
Alles wat adem heeft, love de Heer. 

1. Loof God in zijn heilig domein,  
loof Hem in zijn groots firmament,  
loof Hem om zijn daden van macht,  
loof Hem krachtens zijn mateloze grootheid. 

 Refrein: 
Alles wat adem heeft, love de Heer. 
Alles wat adem heeft, love de Heer. 
 

2. Loof Hem met de stoot op de ramshoorn,  
loof Hem met harp en met citer,  
loof Hem met handtrom en reidans,  
loof Hem met snaren en fluit. 

 Refrein: 
Alles wat adem heeft, love de Heer. 
Alles wat adem heeft, love de Heer. 
 

 we gaan zitten 
 

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 
 

  – we gaan staan –  
 

Slotlied:  425 
1. Vervuld van uw zegen 

gaan wij onze wegen 
van hier, uit dit huis 
waar uw stem wordt gehoord 
in Christus verbonden 
tezamen gezonden 
op weg in een wereld 
die wacht op uw woord 
 
Om daar in genade 
uw woorden als zaden 
te zaaien tot diep 
in het donkerste dal 
door liefde gedreven 
om wie met ons leven 
uw zegen te brengen 
die vrucht dragen zal 

 
 
HEENZENDING EN ZEGEN 
v:…..   
g:  AMEN  
 
orgelspel 


