
Orde van dienst Allerheiligen / ZWO 1 nov. Grote Kerk 
 
VOORBEREIDING 
Orgelspel en welkom 
Lied: Psalm 134 
1. Gij dienaars aan de Heer gewijd, 
zegen zijn naam te allen tijd. 
Gij die des daags zijn gunst verwacht, 
zegen zijn naam ook in de nacht. 
 
2. Die in het huis des Heren zijt, 
zegen zijn naam en majesteit, 
zing tot zijn eer met luider stem 
en hef uw handen op naar Hem. 
 
3. Uit Sion, aan de Heer gewijd, 
zegene u zijn heiligheid. 
Hij die hemel en aarde schiep, 
Hij is ‘t die u bij name riep. 

 
Bemoediging, groet en drempelgebed 
Lied: 727: 1 en 2 
1. Voor alle heiligen in de heerlijkheid 
die U beleden in hun aardse strijd, 
zij uw naam lof, o Jezus, te allen tijd! 
Halleluja, halleluja! 
 
2. Gij waart hun rots, hun burg en al hun macht; 
Gij, Heer, hun loods en licht in storm en nacht; 
Gij hebt uw pelgrims veilig thuisgebracht. 
Halleluja, halleluja! 

 
Gebed om ontferming    
 
DIENST VAN BEVESTIGING 
Geloofsbelijdenis gezongen: Lied 968: 2 en 5 
2. Door God bijeen vergaderd, één volk dat Hem behoort, als 
kinderen van één Vader; één doop, één Geest, één woord. Zo 
offert allerwege de kerk U lof en prijs. Eén naam is aller zegen, 
één brood is aller spijs. 
 
5. Met God zijn wij verbonden, met Vader, Zoon en Geest, met 
alwie overwonnen, alwie zijn trouw geweest. Bewijs ons uw 
genade, dan zingen wij bevrijd de glorie van uw daden, 
in tijd en eeuwigheid. 

 
Formulier geloofsbelijdenis en lied: 
1. Heer, ik kom tot U  2. Met uw liefde. Heer 
hoor naar mijn gebed  kom mij tegemoet 
Vergeef mijn zonden nu  nu ik mij tot U keer 
en reinig mijn hart   en maak alles goed 
 
3. Zie mij voor U staan  4. Jezus op uw woord 
zondig en onrein   vestig ik mijn hoop 
O, Jezus raak mij aan  U leeft en U verhoort 
van U wil ik zijn   mijn bede tot U  

 
Vragen en geloofsbelijdenis Hildo Mellema  
Handoplegging en zegen 
 
Afsluitend lied 833 (staan):  
Neem mij aan zoals ik ben, wek in mij wie ik zal zijn,  
druk uw zegel op mijn hart en leef in mij. (2x) 

 

Bevestiging diaken Sissy de Boer 
Afscheid Anne van Eijck  
en gebed 
Formulier bevestiging 
Vragen en handoplegging 
Vraag aan de gemeente 
 
Afsluitend lied 418:2 
2. Niemand kan alleen, 
Heer, uw zegen dragen; 
zegen drijft ons heen 
naar wie vrede vragen. 
Wat Gij schenkt wordt meer 
naar gelang wij delen, 
horen, helpen, helen, - 
vruchtbaar in de Heer. 

 
DIENST VAN HET WOORD 
Groet en gebed 
 
Schriftlezing Matt. 25:1-13 door Aagje Wouda 
Lied 333: Kom, Geest  van God, maak onze harten open,  
dat Christus bij ons woning vindt. 
 
Uitleg en verkondiging 
 
Lied  751: 1, 4 en 5 
1. De Heer verschijnt te middernacht! 
Nu is nog alles stil, 
maar zalig hij die toch reeds wacht 
en Hem begroeten wil. 
 
4. Zijn onze lampen wel gereed 
en branden ze wel goed, 
zodat, als Christus binnentreedt, 
Hij waardig wordt begroet? 
 
5. De Heer verschijnt te middernacht! 
Nu is nog alles stil... 
zalig die toch geduldig wacht 
en Hem begroeten wil. 

 
DIENST VAN HET ANTWOORD – Friesland voor Rwanda 
Bijdrage vanuit de ZWO-commissie door Jan de Jong 
Lied Friesland voor Rwanda (z.o.z.) 
 
Dankgebed, voorbeden met Lied 301g en Onze Vader 
door de voorganger en Christiaan Wijbenga 
 
Slotlied 767: 1 en 3  
1. De toekomst van de Heer is daar 
en voor zijn voeten uit 
gaan vrede en rechtvaardigheid 
als bruidegom en bruid. 
 
3. Voorwaar, het heil is nu nabij, 
uw goedertierenheid. 
En vol verwachting zingen wij: 
God roept de vrede uit! 

 
Zegen met gesproken Amen. 
 
Orgelspel, collecteschalen bij de uitgang 


