
ORDE VAN DIENST zondag 11 juli 2021 
Voorganger: dhr. C. Daleboudt 
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Aanvang 9.45 uur 

 
 
Orde van Dienst. 
 
VOOR DE DIENST  
 
we bereiden ons in stilte voor op de dienst  (de kerkenraad komt binnen) 
 
welkom 
 
aansteken van de kaarsen en openleggen van de bijbel 
 
 - de gemeente gaat staan – 
 
DIENST VAN HET VOORWOORD 
 
aanvangslied Psalm 28  
1.    Ik roep tot U, mijn rots, mijn Here! 
 Blijf U niet zwijgend van mij keren, 
 ik word een dode met de doden, 
 als Gij U doof houdt voor mijn noden. 
 Ik hef mijn hand naar waar Gij zijt, 
 verborgen in uw heiligheid. 
 
4.    Geloofd zij God, die naar mijn woorden, 
 mijn smeken en mijn klagen hoorde. 
 Hij is mijn schild en mijn betrouwen, 
 een bolwerk voor wie op Hem bouwen! 
 Nu juicht mijn hart, nu juicht mijn stem! 
 en met mijn loflied prijs ik Hem. 
 
groet 
v.: de Heer is met u allen 
g:  ZIJN VREDE IS MET U 
 
bemoediging  
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 
 
drempelgebed 
 
 - de gemeente gaat zitten – 
 
kyrië  
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: Lied 870   

1. Heilige God, geprezen zij, 
Uw komst door alles heen, 
Uw woord van alle eeuwigheid, 
dat tussen ons verscheen. 
 

4. Uw liefde, God, zo wijs en goed, 
wat eens in Adam viel, 
ons menselijke vlees en bloed, 
wordt leven weer en ziel. 
 

5. Ja, meer dan ziel en leven zijn, 
gegund aan bloed en vlees, 
God zelf zal in ons wezen zijn, 
de ademende Geest. 
 

8. Geprezen, God, Uw wijs beleid, 
de omweg van Uw woord, 
ver boven alle hoogten uit 
en alle diepten door. 

 
DIENST VAN HET WOORD 
 
gebed om de opening van de Schriften 
 
 - onder orgelspel kunnen de kinderen naar de kindernevendienst  - 
 
Schriftlezing: Jesaja 26 vers 7 - 19 
 
Zingen Lied 769   

1. Eens, als de bazuinen klinken, 
uit de hoogte, links en rechts, 
duizend stemmen ons omringen, 
ja en amen wordt gezegd, 
rest er niets meer dan te zingen, 
Heer, dan is Uw pleit beslecht. 
 

3. Roep de doden tot getuigen  
dat Gij van oudsher regeert,  
roep hen die men dwong te zwijgen,  
die de wereld heeft geweerd,  
richt omhoog wat wist te buigen,  
kroon wat aanzien heeft ontbeerd. 
 

5. Mensen, kom uw lot te boven,  
wacht na dit een ander uur,  
gij moet op het wonder hopen  
dat gij oplaait als een vuur,  
want de Geest zal ons bestoken,  
nieuw wordt alle creatuur. 
 

 
Schriftlezing: Johannes 5 vers 19 – 36a 
 
verkondiging 
 
meditatief orgelspel 
 



zingen: Lied 220 
1. Zoals een bloem zijn kelk heft naar de zon, 

een boom zijn armen uitbreidt naar de hemel, 
ja zelfs het zaad, diep in de akkergrond, 
zoekt naar het licht en opstaat om te leven, 
zo zoekt ons hart naar U, o eeuwig licht, 
zo taalt ons lied naar U, o God van vrede. 
 

2. Lof zij uw naam die oplicht in de nacht, 
uw luister staat geschreven in de sterren, 
zo hoog van eer, een uitstraling zo zacht, 
taal van genegenheid, tijding van verre. 
Wij zien verwonderd naar de stille pracht, 
zou ooit een mens die heerlijkheid verwerven? 
 

3. In sierlijk schrift, hoog aan de hemeltrans, 
hebt Gij de nacht uw signatuur gegeven. 
Wij zijn geschreven met dezelfde hand, 
dezelfde gratie wekt ook ons tot leven. 
De morgenster, zozeer aan U verwant, 
Hij heeft het uur der duisternis verdreven. 
 

4. God van ons hart, Gij die ons zingen doet, 
uw mensen zijn wij, maaksel van uw handen, 
uw adem geeft ons innigheid en gloed, 
o leid ons uit het huis van schad' en schande – 
Gij schenkt de sterveling een vergezicht, 
uw stad van licht daalt neer over de landen. 
 

 
 -  onder het naspel komen de kinderen terug  - 
 -  de gemeente gaat staan  - 
 
belijdenis 
v: Belijden wij in gemeenschap met de synagoge en in de Geest van de 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 
 
 -  de gemeente gaat zitten  - 
 
zingen Lied 317   

1. Grote God, Gij hebt het zwijgen  
met uw eigen,  
met uw lieve stem verstoord.  
Maak de weg tot U begaanbaar,  
wees verstaanbaar;  
spreek Heer, uw gemeente hoort.  
 
 
 
 



3. Roep ons uit de doodse dalen  
waar wij dwalen,  
door een vreemde stem bekoord.  
Breng ons naar de heil'ge stede  
van uw vrede.  
Spreek Heer, uw gemeente hoort. 

 
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  
 
inzameling van de gaven     
collectedoelen 
 eerste collecte: Diaconie 
 tweede collecte:  Pastoraat en Eredienst 
 derde collecte : Klein onderhoud kerkgebouw 
 
slotlied: Lied 835   

1. Jezus, ga ons voor, 
deze wereld door 
en U volgend op Uw schreden, 
gaan wij moedig met U mede. 
Leid ons aan Uw hand, 
naar het vaderland. 
 

2. Valt de weg ons lang, 
zijn wij klein en bang, 
sterk ons Heer om zonder klagen, 
achter U ons kruis te dragen. 
Waar Gij voor ons trad, 
is het rechte pad. 
 

3. Krimpt ons angstig hart  
onder eigen smart,  
moet het met de ander lijden,  
Jezus, geef ons kracht tot beide. 
Wees Gij zelf het licht 
dat ons troost en richt. 
 



4. In de woestenij, 
Heer, blijf ons nabij, 
met Uw troost en met Uw zegen, 
tot aan 't eind van onze wegen. 
Leid ons op Uw tijd, 
in Uw heerlijkheid. 

 
HEENZENDING EN ZEGEN 
 
 - de gemeente gaat staan – 
 
zegen 
v:  ……………………. 
g:  AMEN  (de melodie staat eveneens op de standaardliturgie) 
 

uitleidend orgelspel 
 


