
Orde van dienst 23-08-2020 Grote Kerk 
Voorganger ds. Han Dondorp 
 
Welkom en mededelingen  
Zingen – luisteren  Ps. 84: 1, 5 en 6 

 

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 needrig 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. 

 

Zeggen - lezen  Drempelgebed en Kyrië 

v. ONZE HULP is in de naam van de HEER 

g. die hemel en aarde gemaakt heeft 

v. zijn trouw duurt eeuwig 

g. Hij laat het werk van zijn handen niet los. 

v. GENADE zij u en vrede in de naam van God 

g. de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. 

v. bidden wij om ontferming (……………..)  

zo bidden wij: Ontferm U 

HEER, ontferm U over ons, 

Christus, ontferm U over ons, 

HEER, ontferm U over ons. Amen 

 

Zingen - Luisteren: Lied 705: 1 

Ere zij aan God, de Vader, 

ere zij aan God, de Zoon, 

eer de Heilge Geest, de Trooster, 

de Drieeenge in zijn troon. 

Halleluja, halleluja, 

de Drieeenge in zijn troon! 

 

Zeggen – lezen:  Groot Gloria.  

v. EER AAN GOD in de hoogste hemel 

g: en vrede op aarde voor alle mensen die Hij liefheeft.  

Wij loven U, wij vereren U,  

wij zegenen U, wij verheerlijken U 

wij danken U voor uw heerlijkheid. 

O HEER, God, koning van de hemel,  

God onze Vader almachtig. 

O HEER, eniggeboren Zoon Jezus Christus. 

O HEER, Lam van God, Zoon van de Vader. 

U, die wegdraagt de zonden van de wereld,  

ontferm U over ons. 

U, die wegdraagt de zonden van de wereld,  

hoor ons gebed. 

U, die zit aan de rechterhand van God de Vader, 

ontferm U over ons. 

Want U alleen bent heilig, U alleen de HEER, 

U de allerhoogste. Jezus Christus, met de Heilige Geest 

in de heerlijkheid van God de Vader. Amen 

 

Zingen – luisteren: Lied 705: 4 

Halleluja, lof, aanbidding 

brengen eng’len U ter eer, 

heerlijkheid en kracht en machten 

legt uw schepping voor U neer. 

Halleluja, halleluja, 

lof zij U, der heren Heer! 

Gebed voor de lezingen en inleiding op de lezingen 

 

1e Lezing Jesaja 5: 1-8  

 

Zingen en luisteren : Ps. 78: 1 en 2 

1. Mijn volk, ik ga geheimen openleggen. 

Wend nu het oor tot wat ik u zal zeggen. 

Verborgenheden wil ik openbaren, 

een van oudsher ons doorgegeven mare, 

roemrijke daden door de Heer volbracht, 

zijn grote wondren en zijn grote kracht. 

 

2. Laat ons wat onze vaderen vertelden 

doorgeven en aan onze kindren melden. 

't Getuigenis aan Israël geschonken, 

het heil dat van de hemel heeft geklonken, 

het is een licht dat ons ten leven leidt, - 

ons en alwie door ons wordt ingewijd. 

 

2e lezing Mattheus 16: 21- 28 

 

Zingen – luisteren  

Lied 346 : 1-2  4-5  7-8 

1.Roept God een mens tot leven, 

wie weet waarom en hoe, 

hij moet zichzelf prijsgeven 

hij leeft ten dode toe. 

 

2.Gods woord roept door de tijden 

zijn volk en grijpt het aan. 

Hij doet het uitgeleide, 

het moet de zee ingaan. 



4.Wij werden nieuw geboren, 

toen de mens Jezus kwam, 

die als een slaaf de zonde 

der wereld op zich nam. 

 

5.Met Hem in geest en water 

tot zoon van God gewijd, 

zijn wij met Hem begraven, 

verrezen voor altijd. 

 

7.Wie Jezus' kelk wil drinken 

zijn doop wil ondergaan, 

zal in de dood verzinken 

en uit die dood opstaan. 

 

8.Hij zal zijn leven geven, 

hij maakt zichzelf tot brood 

hij sterft en anderen leven, 

hij overleeft de dood. 

 

Preek:  “ Onderweg zijn, maar waar naar toe?  

 

Zingen – luisteren gezang 568 A 

 “Ubi caritas et amor Deus ibi est” 

 “Waar vriendschap is en liefde, daar is God”  

 

Zeggen geloofsbelijdenis: 

  

v. IK GELOOF in God de Vader, 

g. de Almachtige, Schepper van hemel en aarde. 

 

v. En (ik geloof) in Jezus Christus 

 

g. zijn eniggeboren Zoon, onze HEER, 

die ontvangen is van de Heilige Geest,  

geboren uit de maagd Maria; 

die geleden heeft onder Pontius Pilatus, 

is gekruisigd , gestorven en begraven, 

is neergedaald in het rijk van de dood, 

op de derde dag opgestaan van de doden, 

opgevaren naar de hemel, 

en zit aan de rechterhand van God, 

de Almachtige Vader 

vanwaar Hij komen zal om te oordelen 

de levenden en de doden. 

 

v. Ik geloof in de Heilige Geest, 

 

g. ik geloof in de heilige katholieke kerk, 

de gemeenschap der heiligen, 

vergeving van de zonden, 

de opstanding van het lichaam 

en het eeuwige leven. Amen 

 

Overlijdensbericht:  

Aansteken kaars / I. M. / moment van stilte   

Zingen-luisteren lied 23B, De Heer is mijn Herder! 

1. De Heer is mijn Herder! 

'k Heb al wat mij lust; 

Hij zal mij geleiden 

naar grazige weiden. 

Hij voert mij al zachtkens 

aan waatren der rust. 

 

2. 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. 

 

3. De Heer is mijn Herder! 

Al dreigt ook het graf, 

geen kwaad zal ik vrezen, 

Gij zult bij mij wezen; 

o Heer, mij vertroosten 

uw stok en uw staf! 

 

4. De Heer is mijn Herder! 

In 't hart der woestijn 

verkwikken en laven 

zijn hemelse gaven; 

Hij wil mij versterken 

met brood en met wijn. 

 

5. 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. 

 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed - Onze Vader 

 

Zingen-luisteren lied 835  

1.Jezus, ga ons voor 

deze wereld door, 

en U volgend op uw schreden 

gaan wij moedig met U mede. 

Leid ons aan uw hand 

naar het vaderland. 

 

2.Valt de weg ons lang, 

zijn wij klein en bang, 

sterk ons, Heer, om zonder klagen 

achter U ons kruis te dragen. 

Waar Gij voor ons trad, 

is het rechte pad. 

 

3.Krimpt ons angstig hart 

onder eigen smart, 

moet het met de ander lijden, 



Jezus, geef ons kracht tot beide. 

Wees Gij zelf het licht 

dat ons troost en richt. 

 

4.In de woestenij, 

Heer, blijf ons nabij 

met uw troost en met uw zegen 

tot aan 't eind van onze wegen. 

Leid ons op uw tijd 

in uw heerlijkheid. 

 

Zending en Zegen ( gesproken Amen ) 

 

Zingen – luisteren: Lied 416: 1 en 2 

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. 

 

Collecteschalen bij de uitgang  

> 50-50 voor diaconie en kerk 

 

Wilt u na de Zegen weer even gaan zitten en volgt u 

aub bij het uitgaan de aanwijzingen van de 

coördinatoren. 

 

Orgelspel  


