
Orde van Dienst zondag 17 oktober 2021 

Voorganger: prof. F. van den Brande uit Kalmthout 

Organist: dhr. Piet den Ouden 

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  118 : 1, 2 en 3 

1.  Laat ieder 's Heren goedheid prijzen 

 zijn liefde duurt in eeuwigheid 

 Laat, Israël, uw lofzang rijzen 

 zijn liefde duurt in eeuwigheid 

Dit zij het lied der priesterkoren 

zijn liefde duurt in eeuwigheid 

Gij, die den Heer vreest, laat het horen 

zijn liefde duurt in eeuwigheid 

 

2. Ik werd benauwd van alle zijden 

 en riep de Heer ootmoedig aan. 

 De Heer verhoorde en bevrijdde, 

 Hij deed mij in de ruimte staan. 

 De Heer is met mij, 'k zal niet vrezen. 

 Geen sterveling verschrikt mij meer. 

 De Heer wil mij tot helper wezen: 

 ik zie op al mijn haters neer. 

 

3. 't Is beter bij de Heer te schuilen 

 dan dat men bouwt op man en macht. 

 't Is beter bij de Heer te schuilen 

 dan dat men hulp van vorsten wacht. 

 Toen ik mij wenden kon nog keren, 

 omsloten door der volken ring, 

 doorbrak ik in de naam des Heren 

 de knellende omsingeling. 
  



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:  Die trouw houdt tot in eeuwigheid 

g:  EN NIET LAAT VAREN HET WERK VAN ZIJN HANDEN 
 

   –  we gaan zitten 
 

smeekgebed 

v:        zo bidden wij (één of meerdere keren) 

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

  Ontferm U toch met de ruimte van Uw Hart! 

 

schriftlezing  Marcus 11 : 32 – 45 
 

zingen 654 : 1 en 2 

1. Zing nu de Heer, stem allen in 

 met ons die God lofzingen, 

 want Hij deed ons van het begin 

 verrukkelijke dingen. 

 Hij heeft het menselijk geslacht 

 in 't licht geroepen en bedacht 

 met louter zegeningen. 

 

2. Maar wij verkozen 't duister meer 

 dan 't licht door God geschapen 

 en dwaalden weg van onze Heer 

 als redeloze schapen. 

 Wij hebben dag en nacht verward, 

 de nacht geprezen in ons hart 

 en onze dag verslapen. 

 

uitleg en verkondiging 
 

zingen  275 : 1, 4 en 5 

1. Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig 

 en hoe onzegbaar ons nabij. 

 Gij zijt gestadig met ons bezig, 

 onder uw vleugels rusten wij. 

 

4. Gij zijt in alles diep verscholen, 

 in al wat leeft en zich ontvouwt. 

 Maar in de mensen wilt Gij wonen 

 met hart en ziel aan ons getrouwd. 

 

5. Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig 

 waar ook ter wereld mensen zijn. 

 Blijf zo genadig met ons bezig, 

 tot wij in U volkomen 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  769 : 1, 2 en 5 

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. 

 

2. Scheurt het voorhang van de wolken, 

 wordt Uw aangezicht onthuld, 

 vaart de tijding door de volken, 

 dat Gij alles richten zult, 

 Heer, dan is de dood verzwolgen, 

 want de schriften zijn vervuld. 

 

5. Van die dag kan niemand weten, 

 maar het woord drijft aan tot spoed, 

 zouden wij niet haastig eten, 

 gaandeweg Hem tegemoet, 

 Jezus Christus, gisteren, heden, 

 komt voor eens en komt voor goed. 

 

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  968 : 1, 2 en 3 

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. 

 

3. Al heeft men haar geteisterd, 

 al wordt zij onderdrukt, 

 door dwalingen verbijsterd, 

 door strijd uiteengerukt, 

 de stem der martelaren 

 roept uit: o Heer, hoe lang? 

 De nacht is vol gevaren, 

 de morgen vol gezang. 

 

zegen 
 

v.:         

a.:   AMEN 
 

collecten bij de uitgang 
 

orgelspel 

 


