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Voorganger: prof. F. van den Brande 

Organist: dhr. P. 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 (door de ouderling) 

Openleggen van de bijbel (door de predikant) 

 

DIENST van het VOORWOORD 

 

Groet en beginwoorden 

 
Lied 130 [You tube] 1. Uit diepten van ellende 

roep ik tot U, o Heer. 
Gij kunt verlossing zenden, 
ik werp voor U mij neer. 
O laat uw oor zich neigen 
tot mij, tot mijn gebed. 
Laat mij gehoor verkrijgen, 
red mij, o Here, red. 
 

 2. Zoudt Gij indachtig wezen  
al wat een mens misdeed,  
wie zou nog kunnen leven  
in al zijn angst en leed? 
Maar Gij wilt ons vergeven,  
Gij scheldt de schulden kwijt,  
opdat wij zouden vrezen  
uw goedertierenheid. 
 

 3. Ik heb mijn hoop gevestigd  
op God de Heer die hoort. 
Mijn hart, hoezeer onrustig  
wacht zijn verlossend woord. 
Nog meer dan in de nachten  
wachters het morgenlicht, 
blijf ik, o Heer, verwachten  
uw lichtend aangezicht. 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=H_wsBnqKhZE


 4. Gij al Gods bondgenoten,  
ziet naar zijn toekomst uit! 
De Heer is vast besloten,  
tot goedertierenheid! 
Hoort aan de goede tijding;  
Hij geeft in zijn geduld 
aan Israël bevrijding  
van onrecht en van schuld. 
 

 

 

Smeekgebed 

v:        zo bidden wij (één of meerdere keren) 

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

 Ontferm U toch met de ruimte van Uw Hart! 

 

Gloria  Lied 705  (door de voorzangers) 

1. 

Ere zij aan God, de Vader, 

Ere zij aan God, de Zoon, 

eer de heilige Geest, de Trooster, 

de Drie-enige in zijn troon. 

Halleluja, halleluja, 

de Drie-enige in zijn troon. 

2. 

Ere zij aan Hem, wiens liefde 

ons van alle smet bevrijdt, 

eer zij Hem die ons gekroond heeft, 

koningen in heerlijkheid. 

Halleluja, halleluja, 

ere zij het Lam gewijd. 

3. 

Ere zij de Heer der engelen, 

ere zij de Heer der kerk, 

ere aan de Heer der volken; 

aarde en hemel looft uw werk! 

Halleluja, halleluja, 

Loof de koning, heel zijn kerk! 

4. 

Halleluja, lof, aanbidding 

brengen engelen U ter eer 

heerlijkheid en kracht en machten 

legt uw schepping voor U neer 

Halleluja, halleluja, 

lof zij U, der heren Heer 

 



DIENST van het WOORD 

 

Gebed bij de opening van de Schriften 

 

Schriftlezingen  

Deuteronomium 6 : 1 – 9 

Mattheüs 22 : 34 – 46 

 
Lied 320: 1 en 2 [You tube] 1. Wie oren om te horen heeft,  

hore naar de wet die God hem geeft:  
hore naar de wet die God hem geeft:  
gij zult geen vreemde goden,  
maar Mij alleen belijden voortaan.  
Hoor, Israël, mijn geboden. 
 

 2. Bemint uw Heer te allen tijd, 
dient Hem met alles wat gij zijt, 
aanbidt Hem in uw daden. 
Dit is het eerste en grote gebod, 
de wil van God, uw Vader. 
 

 

Uitleg en verkondiging 

 

Lied 320 : 3 en 4   [You tube] 3. Biedt uw naaste de helpende hand, 
spijzigt de armen in uw land, 
een woning wilt hen geven. 
Het tweede gebod is het eerste gelijk; 
doet dit, en gij zult leven. 
 

 4. De macht der liefde is zo groot, 
geen water blust haar vuren uit, 
wanneer zij is ontstoken. 
Nu wilt ontbranden aan liefdeswoord, 
God heeft het tot ons gesproken. 
 

 

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 

https://www.youtube.com/watch?v=BVQ8Qqvcc48
https://www.youtube.com/watch?v=OatWa4kpsm4


 en de naaste als uzelf. 

g: AMEN 

 

We gaan zitten 

 

Lied 796  (door de voorzangers) 

1.  

U Here Jezus roep ik aan, 

U bid ik, hoor mijn klagen. 

O God als Gij mij bij wilt staan 

dan zal ik niet versagen. 

Leer mij geloven recht en rein, 

ik bid U, wil mij geven 

zo te leven, 

met mensen mens te zijn, 

uw woord in 't hart geschreven. 

2. 

Geef mij dat ik van harte zeer 

mijn vijand mag vergeven, 

zoals Gij mij vergeeft, o Heer, 

en geeft aan mij het leven. 

Uw woord zij onderweg mijn spijs, 

om zo mijn ziel te voeden, 

mij te hoeden 

op weg naar 't paradijs. 

Geleidt Gij mij ten goede. 

3. 

Laat Heer van U geen lust, geen pijn 

mij in de wereld scheiden 

dat ik in 't einde sterk mag zijn, 

mij door uw hand laat leiden 

en gaan met U het leven in, 

dat ik door U zal erven 

en verwerven. 

Het einde is begin. 

Gij redt ons van het sterven. 

 

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 (groene zak):  PSC Antwerpen 

 tweede collecte (zwarte zaak):pastoraat en eredienst 

 derde collecte (blauwe zak): klein onderhoud kerkgebouw 

 

Slotlied  276 : 1 en 2 (door de voorzangers) 

1. 

Zomaar een dak boven wat hoofden, 

deur die naar stilte openstaat. 

Muren van huid, ramen als ogen, 

speurend 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. 

 

Zegen 

v.:         

a.: zeggen  AMEN 

 

collecten bij de uitgang 

 

Orgelspel 

 


