
Orde van Dienst  - PKN Woensdrecht, 27 maart 2022 
Voorganger: Prof. C. Vonck, Brasschaat 

Organist: mw. Gertje van Elsäcker. 
Zondag Laetare 

Aanvang 9:30 uur 
 
 
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:  95, vers 1, 2, 3 (Steek nu voor God de loftrompet) 

1. Steekt nu voor God de loftrompet, 
Hem die ons in de vrijheid zet. 
Komt voor zijn aanschijn met verblijden. 
Brengt Hem de dank van al wat leeft, 
Hem, die ons heil gegrondvest heeft. 
iert Hem, de koning der getijden. 
 

2. Groot God is Hij, Hij strijdt vooraan, 
de goden zijn Hem onderdaan; 
de hoge bergen houdt Hij staande. 
Het hart der aard' is in zijn hand. 
Hij riep de zee, Hij schiep het land. 
Hij is het, die de weg ons baande. 
 

3. Komt, werpen wij ons voor den Heer 
die ons gemaakt heeft biddend neer, 
wij, die het volk zijn van zijn weide. 
Want onze God, Hij gaat ons voor, 
Hij trekt met ons de diepte door. 
Zijn hand zal ons als schapen leiden. 

 
 
 

groet 
v.: de Heer zij met u allen 
g:  ZIJN VREDE IS MET U 
 

bemoediging  
v:  Onze hulp in de Naam van de Heer 
g:  DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 

v: Die trouw blijft tot in eeuwigheid 
g: EN NIET LAAT VAREN HET WERK VAN ZIJN HANDEN 
 

drempelgebed 
  



 

vervolg aanvangslied: 95, vers 4 en 5. (Nog heden, hoor zijn stem) 

4. Nog heden, hoort zijn stem die zweert; 
Laat niet uw hart zich onbekeerd 
verharden, als in Mozes' dagen. 
Toen hebben tegen Mij getwist, 
mijn goedheid acht'loos uitgewist 
uw vaadren die mijn werken zagen. 
 

5. Ik heb reeds lang aan dit geslacht 
met toorn en tegenzin gedacht: 
dit volk, het luistert naar geen rede. 
Hun wegen hebben zij verward; 
wie dwalen blijft, ver van mijn hart, 
zal nimmer komen tot mijn vrede. 
Terug naar boven 

 
 

 –  de gemeente gaat zitten – 
 

Reflectie: 
 

DIENST VAN HET WOORD 
 

gebed bij de opening van de Schriften 
 

 –  onder orgelspel gaan de kinderen naar de kindernevendienst  – 
 

Zingen    119: 31 en 34 (Uw woord is een en al gerechtigheid)  
31. Uw woord is een al gerechtigheid,  

mijn ziel blijft U onwankelbaar verwachten! 
Tranen heb ik stort van bitterheid,  
ik blijf altoos naar uw vertroosting smachten. 
Och Heer, mijn ogen heb ik uitgeschreid,  
en toch, uw wet is niet uit mijn gedachten. 
 

34. In eeuwigheid bestaat uw woord, uw kracht. 
Hoog in de hemel is uw naam verheven. 
Uw trouw is van geslachte tot geslacht, 
al wat er leeft, ontvangt van U het leven. 
Gij hebt de hele wereld voortgebracht  
en voor altijd een vaste plaats gegeven. 

 
 

schriftlezing  Exodus 19: 1-8b  &  Johannnes 15: 1-8 
 

zingen    98 (Zing een nieuw lied) 
1. Zingt een nieuw lied voor God den Here, 

want Hij bracht wonderen tot stand. 

Wij zien hem heerlijk triomferen, 

met opgeheven rechterhand. 

Zingt voor den Heer, Hij openbaarde, 

bevrijdend heil en bindend recht, 

voor alle volkeren op aarde, 

Hij doet zoals Hij heeft gezegd. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2. Ja, Hij is ons getrouw gebleven, 

Hij heeft in goedertierenheid,  

naar de belofte eens gegeven  

het huis van Israël bevrijd. 

Zijn volk is veilig in zijn handen. 

Hij heeft zijn heerlijkheid ontvouwd. 

Zo werd tot in de verste landen 

het heil van onze God aanschouwd. 

 

3. Laat heel de aarde een loflied wezen,  

de psalmen gaan van mond tot mond. 

De naam des Heren wordt geprezen,  

lofzangen gaan de wereld rond. 

Hosanna voor de grote koning,  

verhef, bazuin, uw stem van goud,  

de Heer heeft onder ons zijn woning,  

de Heer die bij ons intocht houdt. 

 

4. Laat alle zeeën, alle landen, 

hem prijzen met een blij geluid. 

Rivieren klappen in de handen, 

de bergen jubelen het uit. 

Hij komt, Hij komt de aarde richten, 

Hij komt, o volken weest verblijd, 

Hij komt zijn koninkrijk hier stichten, 

zijn heil en zijn gerechtigheid. 
 

verkondiging 
 

meditatief orgelspel 
 

zingen  838 (O grote God die liefde zijt) 
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. 

 

3. Leer ons het goddelijk beleid  

der liefde te beamen,  

opdat wij niet door onze strijd  

uw goede trouw beschamen. 

Leg ons de woorden in de mond  

die weer herstellen uw verbond. 

Spreek zelf door onze daden  

van vrede en genade. 

 



4. Wij danken U, o liefde groot, 

dat Christus is gekomen. 

Wij hebben in Zijn stervensnood, 

Uw diepste woord vernomen. 

Nog klinkt dat woord; het spreekt met macht 

en het wordt overal volbracht, 

waar liefde wordt gegeven, 

wij uit Uw liefde leven. 
 

 – 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 
 

zingen     713 (Wij moeten Gode zingen) 
1. Wij moeten Gode zingen 

Halleluja, 
om alle goede dingen 
Halleluja, 
al zijn wij vreemdelingen 
in schande en in scha, 
Gij zendt uw zegeningen 
Halleluja. 

2. Hij schenkt de levensadem, 
Hij geeft de levensgeest, 
in schande en in schade 
is Hij nabij geweest, 
aan al wie Hem aanbaden, 
aan ieder die Hem vreest, 
komt Hij, de Heer, te stade, 
de minsten allermeest. 

3. Al leeft uw volk verschoven 
kyrieleison, 
in 't land van vuur en oven, 
in 't land van Babylon, 
al is de hemel boven 
voor mensen doof en stom, 
nog moeten wij U loven 
met stem en fluit en trom. 
 

4. De lier hing aan de wilgen, 

misericordia, 

God zal ons niet verdelgen, 

aan God zij gloria. 

Zijn woord zal ons genezen, 

halleluja, 

zoals het was voor dezen 

in Galilea. 

 

 



 

 

 
5. Wij moeten Gode zingen 

Halleluja, 
de Heer van alle dingen 
die leeft in gloria, 
met alle stervelingen, 
niets komt zijn eer te na, 
wij moeten Gode zingen 
Halleluja. 

 
 

 – 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:   JOP 
 tweede collecte:   Pastoraat en eredienst 
 derde collecte: klein onderhoud kerk 
 

 –  de gemeente gaat staan – 
 

 slotlied    653: vers 1, 3, 6, 7  (U kennen, uit en tot u leven) 
1. U kennen, uit en tot U leven, 

verborgene die bij ons zijt, 
zolang ons 't aanzijn is gegeven, 
de aarde en de aardse tijd, 
o Christus, die voor ons begin 
en einde zijt, der wereld zin. 
 

3. Gij zijt het water ons ten leven; 

de bronnen van de eeuwigheid 

zijn ons ter lafenis gegeven, 

zijn doorgebroken in de tijd. 

O Gij, die als een bron ontspringt 

in elk die tot U komt en drinkt. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

6. Gij zijt tot herder ons gegeven, 

wij zijn de schapen die Gij weidt; 

waar Gij ons leidt is 't goed te leven, 

Heer, die ons voorgaat door de tijd. 

Wie bij U blijft en naar U ziet, 

verdwaalt in deze wereld niet. 

 
7. O Christus, ons van God gegeven, 

Gij tot in alle eeuwigheid, 
de weg, de waarheid en het leven, 
Gij zijt de zin van alle tijd. 
Vervul van dit geheimenis, 
Uw kerk die in de wereld is. 

 

HEENZENDING EN ZEGEN 
 

v:  ……………………. 

 
g: 
 
 
 
 
 
 

uitleidend orgelspel 

 


