
ORDE VAN DIENST zondag 7 november 2021 
Voorganger: ds. W. Vermeulen uit Bergen op Zoom 
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VOOR DE DIENST 
 

we bereiden ons in stilte voor op de dienst  (de kerkenraad komt binnen) 
 

welkom 
 

aansteken van de kaarsen en het openleggen van de bijbel 
 

–  de gemeente gaat staan  – 
 

DIENST VAN HET VOORWOORD 
 

aanvangspsalm  23 b : 1, 2 en 5 
 

De Heer is mijn Herder! 
'k Heb al wat mij lust; 
Hij zal mij geleiden 
naar grazige weiden. 
Hij voert mij al zachtkens 
aan waat'ren der rust. 
 

De Heer is mijn Herder! 
Hij waakt voor mijn ziel, 
Hij brengt mij op wegen 
van goedheid en zegen, 
Hij schraagt me als ik wankel, 
Hij draagt me als ik viel. 
 

De Heer is mijn Herder! 
Hem blijf ik gewijd! 
'k zal immer verkeren 
in 't huis mijnes Heren: 
zo kroont met haar zegen 
zijn liefde me altijd. 
 

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:l die trouw houdt tot in eeuwigheid 
g: EN NIET LAAT VAREN HET WERK VAN ZIJN HANDEN 
 

drempelgebed 
v: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden 
g: en laat ons weer in vrede leven. 
V: AMEN 
  



 
 
 
Zingen 283 : 1, 2 en 5 
 

In de veelheid van geluiden 
in het stormen van de tijd 
zoeken wij het zachte suizen 
van het woord, dat ons verblijdt 
 

En van overal gekomen, 
drinkend uit de ene bron, 
bidden wij om nieuwe dromen, 
richten wij ons naar de zon. 
 

Die ons naam voor naam wilt noemen, 
al uw liefde ons besteedt, 
zingend zullen wij U roemen 
en dit huis zingt met ons mee 
 

–  de gemeente gaat zitten  – 
 

kyrie 
V: laten wij de Heer om ontferming aanroepen voor de nood van de wereld, en laten wij zijn 

Naam prijzen, want zijn barmhartigheid heeft geen einde. 
 

smeekgebed 
v:…………,zo bidden wij: 
 

 
 
 

g: 
 
 
 

zingen 304 
 

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 !  
 

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 !  
 

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 
 

– onder orgelspel kunnen de kinderen naar de kindernevendienst  – 
 
 

schriftlezing Genesis 7 : 6 – 16 
  



 
 
 

zingen  462 
 

Zal er ooit een dag van vrede, 
zal er ooit bevrijding zijn 
voor wie worden doodgezwegen, 
levenslang gebroken zijn? 
 

Zal er ooit een blijvend heden 
vol van goede vrede zijn, 
waar geen pijn meer wordt geleden 
en het leven nieuw zal zijn? 
 

Zie de takken aan de bomen 
waar het jonge groen ontluikt, 
tot een stralend nieuwe zomer 
waar de vredesbloesem ruikt. 
 

Zie de sterren aan de hemel 
waar het duister van de nacht 
door hun schijnsel wordt verdreven 
tot een nieuwe dag die lacht. 
 

Zoals bomen mensen tonen 
dat er kracht tot groeien is, 
zal de zoon der mensen komen 
die de boom des levens is. 
 

Zoals sterren mensen melden 
dat geen nacht te donker is, 
zal een kind ons komen redden 
dat het licht der wereld is. 
 

schriftlezing Johannes 10 : 1 – 10 
 

zingen 339 a 
U komt de lof toe, U het gezang, 
U alle glorie, o Vader, o Zoon, o Heilige Geest 
in alle eeuwen der eeuwen. 
 

verkondiging 
 

meditatief orgelspel 
 

zingen  422 
 

Laat de woorden 
die we hoorden 
klinken in het hart. 
Laat ze vruchten dragen 
alle, alle dagen 
door uw stille kracht. 
 

Laat ons weten, 
nooit vergeten 
hoe U tot ons spreekt: 
sterker dan de machten 
zijn de zwakke krachten, 
vuur dat U ontsteekt. 
  



 

 
 
Laat ons hopen, 
biddend hopen, 
dat de liefde wint. 
Wil geloof ons geven 
dat door zo te leven 
hier Gods rijk begint 
 

– onder het naspel  komen de kinderen terug  – 
 

–  de gemeente gaat 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 342 
 

In God de vader op zijn troon 
geloven wij en in de Zoon, 
uit God geboren voor de tijd 
Hem zij de macht en majesteit 
 

En in de Geest, die ons geleidt, 
geloven wij: dat er altijd 
een Trooster is, zacht als de wind, 
een sterke moeder bij haar kind. 
 

Lof zij de Vader, die ons schiep 
en licht uit nacht tevoorschijn riep. 
Lof zij de Zoon, die onze nood, 
ons kruis verdroeg en onze dood. 
 

Die onderging en overwon 
en als de zon ten hemel klom, 
die aan de dag treedt op zijn tijd 
en eenmaal recht van onrecht scheidt. 
 

Lof zij de Geest die wereldwijd 
Ons kerk maakt: Christus toegewijd 
Tot wij, van alle kwaad bevrijd, 
God zien in alle eeuwigheid. 
 

Amen. 
 

– de gemeente gaat 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 
 

inzameling van de gaven 
 eerste collecte: ZWO 
 tweede collecte:  Pastoraat en Eredienst 
 derde collecte: klein onderhoud 
 

–  de gemeente gaat staan  – 
–  

slotlied 725 
 

Gij boden ronds Gods troon, 
die van zijn aangezicht 
de weerglans verder draagt 
op vleugels van het licht, 
draagt met uw stem, 
ons mensenlied 
opdat het zingt 
alleen voor Hem! 
 

O heiligen vanouds, 
die ons zijn voorgegaan 
en alle strijd voorbij 
nu rond Uw koning staan, 
uw grote koor 
in ’t zoete licht 
van zijn gezicht 

zingt ons nu voor! 
 

Gij heiligen van hier 
zing met uw aardse stem 
hoezeer uw hart verlangt 
naar ’t nieuw Jeruzalem. 
Hef dan het hoofd 
en leef voorgoed 
haar tegemoet 
God zij geloofd. 
 

  



Ook ik zing voluit mee, 
de glorie van de naam; 
met hart en ziel ben ik, 
Zijn liefde toegedaan! 
Dat tot het eind 
mijn leven lang  
vol van gezang, 
om Hem mag zijn.! 
 

HEENZENDING EN ZEGEN 
v:…..   
 
g: 
 
 
orgelspel 


