
Orde van Dienst zondag 18 APRIL 2021 

Voorganger: ds. Hans de Bie 

Organist: mw. Gertje van Elsäcker 

Aanvang 9.45 uur 
 

VOOR de DIENST 
 

we bereiden ons in stilte voor op de dienst 
 

welkom 

aansteken van de kaarsen  (door de ouderling) 

openleggen van de bijbel  (door de predikant) 
 

DIENST van het VOORWOORD 

 

aanvangspsalm  98 : 1 en 2  (door de voorzangers) 

1. 
 

Zing een nieuw lied voor God den Here, 
want Hij bracht wonderen tot stand. 
Wij zien hem heerlijk triomferen, 
met opgeheven rechterhand. 
Zing 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 
 

 

moment van stilte 

 

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: Die trouw houdt tot in eeuwigheid 

g: EN NIET LAAT VAREN HET WERK VAN ZIJN HANDEN 

 

drempelgebed 

  



lied  98 : 3 en 4  (door de voorzangers) 

3. 
 

Laat heel de aard' 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. 
 

 

kyrie 

v:  laten wij de Heer om ontferming aanroepen voor de nood van de wereld 

 en laten we zijn Naam prijzen, want zijn barmhartigheid heeft geen einde.   

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! 
 

glorialied  117d  ‘Laudate omnes gentes’   

 

DIENST van het WOORD 

 

gebed om de opening van de Schriften 
 

schriftlezing:  Johannes 21 : 15 – 22 

 

Lied: 649  (door de voorzangers) 

1. O Heer, blijf toch niet vragen. 
Gij weet dat ik U haat, 
dat ik geen kruis wil dragen, 
niet gaan waarheen Gij gaat. 
O Heer, blijf toch niet vragen. 
 

2. 
 

O Heer, heb mededogen. 
Vraag toch niet weer. Gij weet 
dat ik U steeds verloochen, 
dat ik U steeds vergeet. 
O Heer, heb mededogen. 
 

  
  

https://www.youtube.com/watch?v=G99sbgpI3AU


3. 
 

Gij vraagt ten tweeden male. 
Gij, Herder, spreekt zo zacht 
van schapen die verdwalen 
en kermen in de nacht. 
Gij vraagt ten tweeden male. 
 

4. 
 

Heer, blijf mij niet ontroeren. 
Ik stond wel voor U klaar, 
als ik een zwaard mocht voeren; 
maar dit is mij te zwaar. 
Heer, blijf mij niet ontroeren. 
 

5. 
 

Ten derden male vraagt Gij. 
Gij laat niet van mij af. 
Mijn haat, mijn opstand draagt Gij, 
begraaft ze in uw graf. 
Ten derden male vraagt Gij. 
 

6. 
 

Gij weet toch alles, Here. 
Ik heb U lief. Gij weet: 
liefde zal mij verteren, 
zelfs als ik U vergeet. 
Gij weet toch alles, Here. 
 

7. 
 

O Heer, vraag altijd verder. 
Uw liefde triomfeert. 
Huurlingen worden herder. 
Het offerlam regeert. 
O Heer, vraag altijd verder. 
 

 

schriftlezing:  1 Johannes 1  1 – 7 

 

lied:  601  ‘Licht dat ons ons aanstoot in de morgen'   

 

verkondiging 

 

Lied  342  ‘Zing voor de Heer een nieuw gezang’  
 

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 

https://www.youtube.com/watch?v=vz4pEMtmVI8
https://www.youtube.com/watch?v=e6rHA1hBLuM


 

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  425  (door de voorzangers) 

1. Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen 
van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord, 
in Christus verbonden, tezamen gezonden 
op weg in een wereld die wacht op uw woord. 
Om daar in genade uw woorden als zaden 
te zaaien tot diep in het donkerste dal, 
door liefde gedreven, om wie met ons leven 
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal. 
 

 

zegen 

v.:         

gesproken AMEN 

 

Orgelspel 


