
ORDE VAN DIENST zondag 20 juni 2021 
Voorganger: prof. C. Vonck uit Brasschaat 

Organist: Gertje van Elsäcker 
Zangers: Meta van Geest en Wolter Smit 

Aanvang 9.45 uur 
 

VOOR DE DIENST 
 

welkom 
 

aansteken van de kaarsen  (door de ouderling) 
het openleggen van de bijbel  (door de voorganger) 
 

 – we gaan staan –  
 

DIENST VAN HET VOORWOORD 
    

aanvangspsalm 84 : (door de zangers) 
1. Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer, 

het huis waar Gij uw naam en eer, 
hebt laten wonen bij de mensen. 
Hoe brand ik van verlangen om, 
te komen in uw heiligdom. 
Wat zou mijn hart nog liever wensen, 
dan dat het juichend U ontmoet, 
die leven zijt en leven doet. 
 

5. O Here, ons schild van omhoog, 
zie neder met een gunstig oog 
op uw gezalfde in uw tempel. 
Eén dag in uw paleis is meer 
dan duizend elders. Ik verkeer 
veel liever nederig aan uw drempel 
dan dat ik aanzit, hooggeacht 
waar men de Here God veracht. 
 

6. Want God onze Heer die ons mild 
bestraalt als zon, beschermt als schild, 
zal in genade ons verhogen. 
Zijn hand onthoudt het goede niet 
aan wie oprecht Hem hulde biedt 
en eerlijk wandelt voor zijn ogen. 
Heer, die het al in handen houdt, 
welzalig die op U vertrouwt. 
 

 
 

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 
 

 we gaan zitten 
 

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   305  (door de zangers) 
1. Alle eer en alle glorie  

geldt de luisterrijke naam!  
Vier de vrede die Hij heden  
uitroept over ons bestaan.  
Aangezicht / vol van licht,  
zie ons vol ontferming aan! 
 

2. Alle eer en alle glorie  
geldt de Zoon, de erfgenaam!  
Als genade die ons toekomt  
is Hij onze nieuwe naam.  
Licht uit licht, / vergezicht,  
steek ons met uw stralen aan! 
 

3. Alle eer en alle glorie  
geldt de Geest die leven doet,  
die de eenheid in ons ademt,  
vlam, die ons vertrouwen voedt!  
Levenszon, / liefdesbron,  
maak de tongen los voorgoed! 

 

 
DIENST VAN HET WOORD 
 

gebed om de opening van de Schriften 
 

schriftlezing  Lucas 15 : 1 – 10 
 

zingen  944 : (door de zangers) 
1.   O Heer, verberg U niet voor mij, 
 wanneer ik mij verberg voor U. 
 Gij weet het, ik ben bang voor U, 
 ontwijk U en verlang naar U. 
 O ga niet aan mijn hart voorbij. 
 

3.   Spreek zelf in mij het rechte woord. 
 Zo vaak ik woorden voor U vond, 
 heb ik mij in mijn woord vermomd. 
 Nu wacht ik tot Gij zelve komt 
 en spreekt, zodat uw knecht het hoort. 
 

4.   Heer, roep mij als uw dwalend schaap, 
 dat U niet zoekt en U niet vindt. 
 Geef mij, als een die Gij bemint, 
 geef, dat ik als uw eigen kind 
 uw stem mag horen in mijn slaap. 
 

verkondiging 
  



zingen 316  (door de zangers) 
1.   Het woord dat u ten leven riep 
 is niet te hoog, is niet te diep 
 voor mensen die 't zo traag beamen. 
 Het is een teken in uw hand, 
 een licht dat in uw ogen brandt. 
 Het roept u dag aan dag bij name. 

 
2.   Het is niet aan de overzij. 
 Wat zegt gij dan: wie zal voor mij 
 de wijde oceaan bevaren, 
 wie brengt van de overkant der zee 
 de schat der diepe wijsheid mee, 
 die 's levens raadsel kan verklaren? 

 
3.   Het is ook in de hemel niet, 
 hoe vaak gij ook naar boven ziet 
 en droomt van bovenaardse streken. 
 Wat gij ook in de sterren leest, 
 alleen de Geest beroert de geest, 
 alleen het woord kan 't hart toespreken. 

 
4.   Het woord van liefde, vrede en recht 
 is in uw eigen mond gelegd, 
 is in uw eigen hart geschreven. 
 Rondom u klinkt de stem van God: 
 vrijspraak, vertroosting en gebod, 
 vlak voor u ligt de weg ten leven. 
 
 

 – we gaan staan –  
 

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  807  (door de zangers) 

1. Een mens te zijn op aarde, 
is eens voorgoed geboren zijn, 
is levenslang geboortepijn. 
Een mens te zijn op aarde 
is leven van de wind. 
 

2. De bomen hebben wortels 
de bomen mogen stevig staan 
maar mensen moeten verder gaan. 
De bomen hebben wortels 
maar mensen gaan voorbij 



 
3. De vossen hebben holen 

de mensen weten heg noch steg 
zijn altijd naar hun huis op weg. 
De vossen hebben holen – 
maar wie is onze weg? 
 

4. De mensen hebben zorgen 
het brood is duur, het lichaam zwaar, 
en wij verslijten aan elkaar. 
Wie kent de dag van morgen? 
De dood komt lang verwacht. 
 

5. Een mens te zijn op aarde  
is pijnlijk begenadigd zijn  
en zoeken, nooit verzadigd zijn, 
is rusten in de aarde  
als alles is volbracht. 
 

6. Hoe zullen wij volbrengen  
wat door de eeuwen duren moet;  
een mens te zijn die sterven moet?  
Wij branden van verlangen  
tot alles is voltooid. 

 

 we gaan 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 
collectedoelen 
 eerste collecte: Bloemenfonds 
 tweede collecte:  Pastoraat en Eredienst 
 derde collecte : Klein onderhoud kerkgebouw 
 

  – we gaan staan –  
  



slotlied  416  ( vers 1 en 2 door de zangers; vers 3 en 4 allen) 
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. 

 

 
HEENZENDING EN ZEGEN 
v:…..   
AMEN  (allen) 
 
orgelspel 


