
ORDE VAN DIENST zondag  1 mei 2022 
Voorganger: ds. Ellen van Sluijs, Bergen op Zoom 

Ouderling(en): Kees Colpaart en Kees Visser 
Organist: Rein Ros 

 

 
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 DE INTOCHT 
 

Intochtslied: lied 276 
1. Zomaar een dak boven wat hoofden, 

deur die naar stilte openstaat, 
muren van huid, ramen als ogen, 
speuren naar hoop en dageraad, 
huis dat een levend lichaam wordt, 
als wij er binnen gaan, 
om recht voor God te staan. 
 

2. Woorden van ver vallende sterren, 
vonken verleden hier gezaaid, 
namen voor Hem, dromen, signalen, 
diep uit de wereld aangewaaid, 
monden van aarde horen en zien, 
onthouden, spreken voort, 
Gods vrij en lichtend woord. 
 

3. Tafel van Een brood om te weten, 
dat wij elkaar gegeven zijn, 
wonder van God, mensen in vrede, 
oud en vergeten nieuw geheim, 
breken en delen, zijn wat niet kan, 
doen wat ondenkbaar is, 
dood even verrijzenis. 

 
 

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 
 

–  de gemeente gaat zitten  – 
  



 
Kyriegebed. 
Na de woorden:”daarom bidden en zingen wij”….. 
het refrein van lied 547 

1. Ky-ri-e e-lei-son, wees met ons begaan 
Doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan. 

 
 
Lofprijzing 
 
Glorialied: Geest van hierboven. Lied 675 

1. Geest van hierboven, leer ons geloven, 
hopen, liefhebben door uw kracht! 
Hemelse Vrede, deel U nu mede 
aan een wereld die U verwacht! 
Wij mogen zingen, van grote dingen, 
als wij ontvangen al ons verlangen, 
met Christus opgestaan. Halleluja! 
Eeuwigheidsleven zal Hij ons geven, 
als wij herboren Hem toebehoren, 
die ons is voorgegaan. Halleluja! 
 

2. Wat kan ons schaden, wat van U scheiden, 
Liefde die ons hebt liefgehad? 
Niets is ten kwade, wat wij ook lijden, 
Gij houdt ons bij de hand gevat. 
Gij hebt de zege voor ons verkregen, 
Gij zult op aarde de macht aanvaarden 
en onze koning zijn. Halleluja! 
Gij, onze Here, doet triomferen 
die naar U heten en in U weten, 
dat wij Gods zonen zijn. Halleluja! 

 
 

 
DIENST VAN HET WOORD 
 

gebed om de opening van de Schriften 
 
Aandacht voor de kinderen 
 

– onder orgelspel kunnen de kinderen naar de kindernevendienst  – 
 

schriftlezing : Psalm 23 
 

zingen: Psalm 23 B. De Heer is mijn herder.    
1. De Heer is mijn Herder! 

'k Heb al wat mij lust; 
Hij zal mij geleiden 
naar grazige weiden. 
Hij voert mij al zachtkens 
aan waat’ren der rust. 
 

2. De Heer is mijn herder! 
Hij waakt voor mijn ziel, 
Hij brengt mij op wegen  
van goedheid en zegen,  
Hij schraagt me als ik wankel, 
Hij draagt me als ik viel. 



 
3. De Heer is mijn herder! 

Al dreigt ook het graf,  
geen kwaad zal ik vrezen, 
Gij zult bij mij wezen; 
o Heer, mij vertroosten  
uw stok en uw staf! 
 

4. De Heer is mijn Herder! 
In 't hart der woestijn 
verkwikken en laven 
zijn hemelse gaven; 
Hij wil mij versterken 
met brood en met wijn. 
 

5. De Heer is mijn Herder! 
Hem blijf ik gewijd! 
'k Zal immer verkeren 
in 't huis mijnes Heren: 
zo kroont met haar zegen 
zijn liefde me altijd. 

 
 

schriftlezing : Johannes 10:11-16 
 

zingen : Zing nu de Heer, stem allen in. Lied 654: 1,2 en 4. 
1. Zing nu de Heer, stem allen in 

met ons die God lof zingen, 
want Hij deed ons van het begin 
verrukkelijke dingen 
Hij heeft het menselijk geslacht 
in ’t lich 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. 
 

4. Maar God heeft naar ons omgezien! 
Wij, in de nacht verdwaalden, 
hoe zou het ons vergaan, indien 
Hij ons niet achterhaalde, 
indien niet in de duisternis 
het licht dat Jezus Christus is 
gelijk de morgen straalde. 
 

6. Zing dan de Heer, stem allen in 
met ons die God lof geven: 
Hij schiep ons voor een nieuw begin, 
hoeveel wij ook misdreven. 
Hij riep ons uit de nacht in ’t licht 
van zijn genadig aangezicht. 
In Christus is ons leven! 



 
 

verkondiging 
 

meditatief orgelspel 
 

zingen: Mijn God, mijn herder , zorgt voor mij. Lied 23C  
1. Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij, 

wijst mij een groene streek; 
daar rust ik aan een stille stroom 
en niets dat mij ontbreekt. 
 

2. Hij geeft mijn ziel weer nieuwe kracht,  
doet mij zijn wegen gaan,  
de paden van gerechtigheid,  
ter ere van zijn naam. 
 

3. Al moet ik door het doodsravijn, 
U gaat steeds aan mijn zij. 
Ik vrees geen kwaad, Uw herdersstaf, 
geeft steun en veiligheid. 
 

4. Terwijl de vijand toe moet zien,  
maakt U mijn tafel klaar. 
U vult mijn beker, zalft mijn hoofd,  
en redt mij in gevaar. 
 

5. Uw trouw en goedheid volgen mij, 
Uw liefde, dag aan dag; 
en wonen zal ik in Gods huis, 
zo lang ik leven mag. 

 
 

– onder het naspel  komen de kinderen terug  – 
 

–  de gemeente gaat staan  – 
 

DIENST VAN DE OFFERANDEN 
 

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  – 
 
DIENST VAN DE UITTOCHT 

 

slotlied: Ga met God. Lied 416  
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. 

 
 
DIENST VAN DE UITTOCHT 
Voorganger: De zegen van de God van Abraham en Sara. 
                       van de Zoon uit Maria geboren. 
                       van de Heilige Geest, die waakt als een moeder over haar kinderen 
                       is met U allen.    
 
g:  

 
 
 

 
orgelspel 
 


