
 

 

Orde van Dienst zondag 19  september 2021 

Voorganger: ds. Klaas Vos 

Organist: mw. Gertje van Elsäcker 

Aanvang 9.45 uur 
 

VOOR de DIENST 
 

orgelspel 

 

we bereiden ons in stilte voor op de dienst 
 

woord van welkom 
 

aansteken van de kaarsen en het openleggen van de bijbel  
 

 –  we gaan staan  – 

DIENST van het VOORWOORD 

aanvangspsalm ps.100:   

1. Juicht Gode toe, bazuin en zing.  

treedt nader tot gij Hem omringt,  

Gij aard' alom, zijn rijksdomein,  

zult voor de Heer dienstvaardig zijn. 

 

2. Roept uit met blijdschap: God is Hij.  

Hij schiep ons, Hem behoren wij,  

zijn volk, de schapen die Hij hoedt  

en als beminden weidt en voedt. 

 
 

groet en beginwoorden 

v.: de Heer is met u allen–  we gaan staan 

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 

 

drempelgebed 
 

vervolg aanvangspsalm  

3. Treedt statig binnen door de poort.  

Hier staat zijn troon, hier woont zijn woord,  

Heft hier voor God uw lofzang aan:  

Gebenedijdt zijn grote naam. 

 

4. Want God is overstelpend goed,  

die ons in vrede wonen doet.  

Zijn goedheid is als morgendauw:  

elk nieuw geslacht ervaart zijn trouw. 

 
 



 

 

 –  we gaan zitten 

 

kyrie 

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 

 

Smeekgebed 

v:        ………….zo bidden wij (één of meerdere keren) 

allen: Ontferm U Heer, naar de maat van Uw Liefde! 

 Ontferm U toch met de ruimte van Uw Hart! 
 

gloria  534 

1. Hij die de blinden weer liet zien, 

hun ogen kleur liet ondervinden, 

is zelf het licht dat ruimte geeft, 

ons levenslicht, de Zoon van God. 

 

2. Hij die de lammen lopen liet, 

hun dode krachten deed ontvlammen, 

is zelf de weg tot waar geluk: 

ons levenspad, de Zoon van God. 

 

3. Hij die de armen voedsel gaf, 

met overdaad hen kwam verwarmen, 

is zelf het brood dat honger stilt: 

ons levensbrood, de Zoon van God. 

 

4. Hij die de doven horen deed, 

hun eigen oren deed geloven, 

is zelf het woord dat waarheid spreekt: 

het levend woord, de Zoon van God. 
 

 

DIENST van het WOORD 
 

gebed bij de opening van de Schriften 
 

schriftlezing[en] 

 

Jozua 24: 16 t/m 28 

 

zingen:  969 

1. In Christus is noch west nog oost 
In Hem noch zuid noch noord, 
één wordt de mensheid door zijn troost 
de wereld in zijn woord. 
 

2. Tot ieder hart, dat Hem behoort, 
met Hem gemeenschap vindt. 
De dienst aan Hem is 't gouden koord 
dat allen samen bindt. 



 

 

 Geliefden, sluit u dan aaneen, 
Vanwaar en wie ge ook zijt; 
Als kinderen om uw Vader heen 
en Christus toegewijd 
 

4. Laat zuid en noord nu zijn verblijd, 
Hem prijzen west en oost. 
Aan Christus hoor de wereld wijd, 
in Hem is zij vertroost. 
 

 

1 Korinthe 1: 10-17 

 

zingen: 968:  

1. De ware kerk des Heren, 
in Hem alleen gegrond, 
geschapen Hem ter ere, 
de bruid van zijn verbond, 
dankt aan zijn dood het leven. 
Hij is haar Bruidegom. 
Want God, zo staat geschreven, 
zag naar zijn dienstmaagd om. 
 

2. Door God bijeen vergaderd,  
één volk dat Hem behoort,  
als kinderen van één Vader;  
één doop, één Geest, één woord. 
Zo offert allerwege  
de kerk U lof en prijs. 
Eén naam is aller zegen,  
één brood is aller spijs. 
 

5. Met God zijn wij verbonden, 
met Vader, Zoon en Geest, 
met alwie overwonnen, 
alwie zijn trouw geweest. 
Bewijs ons uw genade, 
dan zingen wij bevrijd 
de glorie van uw daden, 
in tijd en eeuwigheid. 
 

 

uitleg en verkondiging 

 

meditatief orgelspel 
 

zingen 975:   

1. Jezus roept hier mensen samen  

die in woord, gebed en lied  

Gods aanwezigheid beamen,  

geen belofte gaat te niet.  

 

 



 

 

Prijs nu God, die goed en trouw is,  

prijs de Zoon, die mensen kent,  

prijs de Geest die als de Trooster  

zich naar ons heeft toegewend. 

 

2. Jezus roept ons te belijden,  

Hem als Heer van het heelal,  

hoeder van ons broze lichaam,  

redder van wie faalt of valt.  

Zing het uit, laat elk het horen,  

zing het heilige verhaal, zeg de wereld: Christus' glorie  

is op aarde neergedaald. 

 

3. Jezus roept ons tot de ander,  

zo verschillend als wij zijn,  

ras of huidskleur, rangen, standen 

Jezus trekt geen scheidingslijn.  

Ga met vrienden en met vreemden,  

ga met mensen, groot en klein,  

ga met zaligen en zoekers,  

die op zoek naar waarheid zijn. 

 

 –  we gaan staan  – 
 

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 
 

 –  we gaan zitten 
 

zingen psalm 133 

1.   Zie toch hoe goed, hoe lieflijk is 't dat zonen 
 van 't zelfde huis als broeders samenwonen. 
 Een liefdeband houdt hen tezaam. 
 De zegen van Gods hoog verheven naam 
 daalt op hen neer vol zoete tederheid, 
 als olie die den priester wijdt. 
 
2.   Als olie die A„rons baard en kleren 
 met geur doordringt, zo is de gunst des Heren 
 voor wie eendrachtig samen zijn. 
 Als dauw is het, die ligt zo mild en rein 
 op Hermons top en daalt op Sion neer. 



 

 

 't Wordt al een tuin voor God den Heer. 
 
3.   Jeruzalem! Hier geeft de Heer zijn zegen, 
 hier woont Hij zelf, hier wordt zijn heil verkregen 
 en leven tot in eeuwigheid. 
 

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 723 

1. Waar God de Heer zijn schreden zet 

daar wordt de mens, van dwang gered, 

weer in het licht geheven. 

Als ’s Heren woord weerklinkt met macht 

wordt aan het volk dat Hem verwacht 

de ware troost gegeven. 

Zijn Geest weerstaat de valse schijn 

en schrijft in harten het geheim 

van ’s Vaders grote daden. 

Zo leven wij om Christus’ wil 

te allen tijd gerust en stil 

alleen van zijn genade. 

 
2 O Heer, uw onweerstaanbaar woord 

drijft rusteloos de eeuwen voort 

wat mensen ook verzinnen. 

En waar de weg onvindbaar scheen 

mochten wij door geloof alleen 

de tocht opnieuw beginnen. 



 

 

Gij hebt de vaderen bevrijd 

en uit het diensthuis uitgeleid 

naar ’t land van melk en honing. 

Hervorm, herschep ook ons geslacht, 

opdat het door de wereldnacht 

de weg vindt naar uw woning. 

 

zegen 

v.:         

a.: AMEN 

 

collecten bij de uitgang 

 

orgelspel 


