
ORDE VAN DIENST zondag 29 augustus 2021 
Voorganger: ds. W. Bisschop uit Breda 

Organist: mw. G. van Elsäcker 
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  psalm  84:  

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. 
 

2. 
 

Het heil dat uw altaar omgeeft 
beschermt en koestert al wat leeft. 
De mus, de zwaluw vindt een woning. 
Haar jongen zijn in veiligheid. 
Mij is een schuilplaats toebereid 
in het paleis van U, mijn Koning. 
Heil hen die toeven aan uw hof 
en steeds zich wijden aan uw lof. 
 

 
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 
 

drempelgebed 
 
zingen  psalm  8:  

1. 
 

Heer, onze Heer, hoe heerlijk en  verheven, 
hebt Gij Uw naam op aarde uitgeschreven, 
Machtige God, Gij die Uw majesteit 
ten hemel over ons hebt uitgebreid. 
 
 



6. 
 

Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven, 
hebt Gij Uw naam op aarde uitgeschreven, 
Heer, onze God, hoe vol van majesteit 
hebt Gij uw naam op aarde uitgebreid. 
 

 
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 

1. Alle eer en alle glorie  
geldt de luisterrijke naam!  
Vier de vrede die Hij heden 
uitroept over ons bestaan. 
Aangezicht vol van licht, 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. 
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  Spreuken 8 : 22 – 31 
 
zingen psalm  111:  

1. 
 

Van ganser harte loof ik hem, 
in 't midden van Jeruzalem, 
de Heer in 't midden der getrouwen. 
Groot zijn de daden van den Heer, 
Hij doet wie lust heeft aan zijn leer, 
de schoonheid van zijn heil aanschouwen. 
 

6. 
 

Van alle wijsheid het begin 
is; vrees den Heer met ziel en zin, 
aanbid zijn wil met vrees en beven. 
Dit is het helderste verstand. 
Loof Hem, zijn lof houdt eeuwig stand. 
Wie Hem verhoogt zal met Hem leven. 
 



 
 
schriftlezing  Evangelie van Johannes 3 : 1 – 16 
 
zingen  834 

1. 
 

Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht! 
God, laat mij voor uw aangezicht, 
geheel van U vervuld en rein, 
naar lijf en ziel herboren zijn. 
 

2. 
 

Schep, God, een nieuwe geest in mij, 
een geest van licht, zo klaar als Gij; 
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt 
en ga de weg die U behaagt. 
 

3. 
 

Wees Gij de zon van mijn bestaan, 
dan kan ik veilig verder gaan, 
tot ik U zie, o eeuwig Licht, 
van aangezicht tot aangezicht. 
 

 
overweging 
 
orgelspel 
 
zingen  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! 
 

 

 – 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  310 : 1  

1. Eén is de Heer, de God der goden,  
wie buigt voor beelden wordt misleid.  
Ga op de weg van zijn geboden – 
er is geen god die zo bevrijdt! 
 

 

 –  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  423 
1. 
 

Nu wij uiteengaan vragen wij God: 
ga met Uw licht voor ons uit! 
Nu wij uiteengaan wens ik jou toe: 
Ga met God! Vaya con Dios en a Dieu! 
 

2. 
 

Voor wie ons lief zijn vragen wij God: 
ga met Uw licht voor hen uit! 
Al onze vrienden wensen wij vrede: 
Ga met God! Vaya con Dios en a Dieu! 
 
 
 
 



3. 
 

Voor alle mensen in deze stad: 
Vrede en goeds in elk huis! 
Voor al wie kwamen onder dit dak: 
Ga met God! Vaya con Dios en a Dieu! 
 

 
 
HEENZENDING EN ZEGEN 
v:…..   
g:  AMEN  
 
orgelspel 


