
ORDE VAN DIENST zondag  21 november 2021. 
Voorganger: prof. C. Vonck uit Brasschaat 

Organist: dhr. Rein Ros 
 

Thema: waakzaamheid - barmhartigheid 
 

VOOR DE DIENST 
 

we bereiden ons in stilte voor op de dienst  (de kerkenraad komt binnen) 
 

welkom 
 

aansteken van de kaarsen en het openleggen van de bijbel 
 

–   de gemeente gaat staan  – 
 

DIENST VAN HET VOORWOORD 
 

aanvangspsalm   138 : 1 en 2  (U loof ik) 
1. U loof ik, Heer, met hart en ziel 
 in eerbied kniel ik voor U neder 
 Ja, in de tegenwoordigheid 
 der goden wijd ik U mijn beden 
 Naar 't heiligdom waar Gij vertoeft 
 hef ik het hoofd, ik zal U prijzen 
 Gij zult, o Heere, wijd en zijd 
 Uw heerlijkheid en trouw bewijzen 
 

2.   Ten dage dat ik riep hebt Gij 
 gehoord naar mij en kracht gegeven. 

Als ik welhaast ten offer viel, 
hebt Gij mijn ziel weer doen herleven. 
Al wat op aarde macht bezit, 
eenmaal aanbidt het U, o Here! 
Als Gij hun 't woord van uw verbond 
met eigen mond hebt willen leren. 

 

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:l die trouw houdt tot in eeuwigheid 
g: EN NIET LAAT VAREN HET WERK VAN ZIJN HANDEN 
 

drempelgebed 
 

vervolg aanvangspsalm  138 : 3 en 4  (Dan zingen zij) 

3.   Dan zingen zij, in God verblijd, 
 aan Hem gewijd, van 's Heren wegen. 

Groot is des Heren heerlijkheid, 
zijn majesteit ten top gestegen. 



Hij slaat, ofschoon oneindig hoog, 
op hem het oog die nederig knielen. 
Maar ziet van ver met gramschap aan 
de eigenwaan van trotse zielen. 

 

4.  Als, ik omringd door tegenspoed, 
 bezwijken moet, schenkt Gij mij leven. 
 Wanneer mijn vijands toorn ontbrandt, 
 uw rechterhand zal redding geven. 

De Heer is zo getrouw als sterk, 
Hij zal zijn werk voor mij voleinden. 
Verlaat niet wat uw hand begon, 
o Levensbron, wil bijstand zenden. 

 

–  de gemeente gaat zitten  – 
 

kyrie 
v: laten wij de Heer om ontferming aanroepen voor de nood van de wereld, en laten wij zijn Naam 

prijzen, want zijn barmhartigheid heeft geen einde. 
 

smeekgebed 
v:…………,zo bidden wij: 
 

g: Ontferm U Heer naar de maat van uw liefde! (de melodie staat in de standaard liturgie) 

 Ontferm U toch met de ruimte van uw hart! 
 

DIENST VAN HET WOORD 
 

gebed om de opening van de Schriften 
 

–  onder orgelspel kunnen de kinderen naar de kindernevendienst  – 
 

schriftlezing  Psalm 73 : 23 – 26 
 

zingen  556 : 1 en 2  (Alles wat over ons geschreven is) 
1. Alles wat over ons geschreven is, 

gaat Gij volbrengen deze laatste dagen, 
alle geboden worden thans voldragen, 
alle beproeving van de wildernis 

 

2. Gods schepping die voor ons gesloten bleef  
 ontsluit Gij weer, Gij opent onze harten, 
  die zoon van David zijt en man van smarte,  
 koning der Joden die de dood verdreef. 
 

schriftlezing   Marcus 13 : 14 – 27 
 

zingen  556 : 4 
4.  Gij onderhoudt de vlam van ons bestaan,  
 aan U, o Heer, ontleent het brood zijn leven, 
  ons is een lofzang in de mond gegeven,  
 sinds Gij de weg van ’t offer zijt gegaan. 
 

verkondiging 
 

meditatief orgelspel 



 

zingen 807  (Een mens te zijn op aarde) 
1   Een mens te zijn op aarde, 

is eens voorgoed geboren zijn, 
is levenslang geboortepijn. 
Een mens te zijn op aarde 
is leven van de wind. 

 

2   De bomen hebben wortels 
de bomen mogen stevig staan 
maar mensen moeten verder gaan. 
De bomen hebben wortels 
maar mensen gaan voorbij. 

 

3   De vossen hebben holen 
de mensen weten heg noch steg 
zijn altijd naar hun huis op weg. 
De vossen hebben holen 
maar wie is onze weg? 
 

4   De mensen hebben zorgen 
het brood is duur, het lichaam zwaar 
en wij verslijten aan elkaar. 
Wie kent de dag van morgen? 
De dood komt lang verwacht. 

 

5   Een mens te zijn op aarde 
is pijnlijk begenadigd zijn 
en zoeken, nooit verzadigd zijn, 
is rusten in de aarde 
als alles is volbracht. 

 

6   Hoe zullen wij volbrengen 
wat door de eeuwen duren moet 
een mens te zijn die sterven moet? 
Wij branden van verlangen 
tot alles is voltooid. 

 

–  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 
 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 416  (Ga met God) 
1. Ga met God en Hij zal met je zijn. 

Jou nabij op al je wegen 
met Zijn raad en troost en zegen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 

2. Ga met God en Hij zal met je zijn. 
Bij gevaar, in bange tijden, 
over jou Zijn vleugels spreiden. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 

3. Ga met God en Hij zal met je zijn. 
In zijn liefde je bewaren. 
In de dood je leven sparen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 

4. Ga met God en Hij zal met je zijn 
tot wij weer elkaar ontmoeten. 
In Zijn naam elkaar begroeten. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 

–  de gemeente gaat 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 
 

inzameling van de gaven 
 eerste collecte: Diaconie 
 tweede collecte:  Pastoraat en Eredienst 
 derde collecte: klein onderhoud 
 

–  de gemeente gaat staan  – 
  



slotlied  754  (Liefde Gods die elk beminnen) 
1. Liefde Gods die elk beminnen 

hemelhoog te boven gaat, 
kom in onze harten binnen 
met uw milde overdaad. 
Jezus, één en al ontferming 
daal vanuit de hoge neer 
met uw heerlijke bescherming 
in ons bevend hart, o Heer. 

 

2. God almachtig boven mate, 
Die zo nederig verscheen, 
Keer opeens terug en laat ons 
Nooit meer, nooit meer hier alleen. 
Laat ons in de kerk U prijzen 
met uw heiligen omhoog 
tot in ’s hemels paradijzen 
wij u zien van oog tot oog 

 

3. Wat Gij eenmaal zijt begonnen 
O voltooi het: maak ons rein, 
tot de wereld is gewonnen 
en in U hersteld zal zijn, 
tot wij eeuwig bij U wonen, 
schrijdende van licht tot licht, 
leggend onze gouden kronen 
zingend voor uw aangezicht. 

 

HEENZENDING EN ZEGEN 
v:…..   
 

g: AMEN   (de melodie staat in de standaard liturgie) 
 

orgelspel 


