
ORDE VAN DIENST zondag 16 mei 2021 
Voorganger: ds. J.C. van de Putte, Zierikzee 

Organist: Gertje van Elsäcker 
Zangers: Meta van Geest en Boy Maas 

Aanvang 9.45 
 
VOOR DE DIENST 
 
welkom 
 
aansteken van de kaarsen  (door de ouderling) 
het openleggen van de bijbel  (door de voorganger) 
 
DIENST VAN HET VOORWOORD 
 
groet en beginwoorden 
v: de Heer is met u allen 
g: ZIJN VREDE IS MET U 
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 
 
aanvangspsalm 66 : 1 en 7 (door de zangers) 

1. Breek, aarde, uit in jubelzangen, 
Gods glorierijke naam ter eer. 
Laat van alom Hem lof ontvangen. 
Geducht zijn uwe daden, Heer. 
Uw tegenstanders, diep gebogen, 
aanvaarden veinzend uw beleid. 
Heel d' aarde moet uw naam verhogen, 
psalmzingen uwe majesteit. 
 

7. De naam des Heren zij geprezen! 
Hij, die getrouw is en nabij, 
heeft mijn gebed niet afgewezen. 
De Heer is goed geweest voor mij. 
 

 
 
smeekgebed 
  
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.  
…………,zo bidden wij: 
g: Ontferm U Heer naar de maat van uw liefde!  
 Ontferm U toch met de ruimte van uw hart! 
 
glorialied    
 
zingen: 304  (door de zangers) 

1. Zing van de Vader die in den beginne 
de mensen schiep, de dieren en de dingen: 
hemel en aarde wil zijn naam bezingen: 
houd Hem in ere! 
 
 



 
2. Zing van de Zoon, het licht voor onze ogen, 

bron van geluk voor wie Hem wil geloven: 
luister naar Hem het woord van alzo hoge: 
houd Hem in ere! 
 

3. Zing van de Geest, de adem van het leven, 
duurzame kracht die mensen wordt gegeven. 
Waar wij ook gaan, wij hebben niets te vrezen: 
houd Hem in ere!  

 
 
DIENST VAN HET WOORD 
 
gebed om de opening van de Schriften 
 
schriftlezing  Exodus 17 : 8 – 16 
 
zingen  Psalm 76 : 2, 3 en 6  (door de zangers) 

2. Wapengeweld biedt Gij het hoofd, 
Gij die de oorlogsbliksem dooft. 
Gij die het zwaard breekt en het schild 
en die de oorlog niet meer wilt, 
maar die gehuld in zonnestralen 
de hoge bergen af komt dalen. 
 

3. 
 

Wie tot geweld was toegerust, 
van uw vermogen onbewust, 
Gij hebt hen in hun droom gestoord, 
geslagen met uw dreigend woord. 
Trotsen van hart doet Gij versagen, 
Gij stort ze in zee met paard en wagen. 
 

6. 
 

Eens komt de tijd dat hoofd voor hoofd 
elk die op aarde leeft U looft, 
dat zelfs die thans U tegenstreeft 
ter ere van uw grootheid beeft. 
Gij zult de grimmigen betomen, 
ja allen zullen tot U komen. 
 

 
schriftlezing  Johannes 16 : 23 – 30 
 
zingen  339a  (door de zangers) 

1. U komt de lof toe, U het gezang, 
U alle glorie, o Vader,  
o Zoon, o Heilige Geest. 
In alle eeuwen der eeuwen. 
 

 
verkondiging 
 
orgelspel 
 
 
 
 



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 650   (door de zangers) 

1. 
 

De aarde is vervuld 
van goedertierenheid, 
van goddelijk geduld 
en goddelijk beleid. 
 

2. Gods goedheid is te groot 
voor het geluk alleen, 
zij gaat in alle nood 
door heel het leven heen. 
 

3. Zij daalt als vruchtbaar zaad 
tot in de groeve af 
omdat zij niet verlaat 
wie toeven in het graf. 
 

4. 
 

Omdat zij niet vergeet 
wie godverlaten zijn: 
de wereld hemelsbreed 
zal goede aarde zijn. 
 

5. 
 

De sterren hemelhoog 
zijn door dit zaad bereid 
als dienaars tot de oogst 
der goedertierenheid. 
 

6. 
 

Het zaad der goedheid Gods, 
het hoge woord, de Heer, 
valt in de voor des doods, 
valt in de aarde neer. 
  

7. 
 

Al gij die God bemint 
en op zijn goedheid wacht, 
de oogst ruist in de wind 
als psalmen in de nacht. 

 
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: ZWO Pinksterzending 
 tweede collecte:  Pastoraat en Eredienst 
 derde collecte : Klein onderhoud kerkgebouw 

 
slotlied  655  (door de zangers) 

1. 
 

Zing voor de Heer een nieuw gezang! 
Hij laaft u heel uw leven lang 
met water uit de harde steen. 
Het is vol wonderen om u heen. 
 

2. 
 

Hij gaat u voor in wolk en vuur, 
gunt aan uw leven rust en duur 
en geeft het zin en samenhang. 
Zing dan de Heer een nieuw gezang! 
 

3. 
 

Een lied van uw verwondering 
dat nòg uw naam niet onderging, 
maar weer opnieuw geboren is 
uit water en uit duisternis. 
 

4. 
 

De hand van God doet in de tijd 
tekenen van gerechtigheid. 
De Geest des Heren vuurt ons aan 
de heilige tekens te verstaan. 
 

5. 
 

Wij zullen naar zijn land geleid 
doorleven tot in eeuwigheid 
en zingen bij zijn wederkeer 
een nieuw gezang voor God de Heer. 
 

 
HEENZENDING EN ZEGEN 
v:…..   
gesproken AMEN  
 
orgelspel 


