
Orde van dienst Grote Kerk 
Bijbelzondag / gezinsviering 31 oktober 
Voorganger: ds Teunard van der Linden 
Ouderling: Ymieke Miedema 
Lector: Neeltje Hiemstra 
 
VOORBEREIDING 
 
Welkom 
Zingen: Psalm 149:1 en 2  
1. Halleluja! laat opgetogen 
een nieuw gezang de Heer verhogen. 
Laat allen die Gods naam belijden 
zich eensgezind verblijden. 
Volk van God, loof Hem die u schiep; 
Israël dank Hem die u riep. 
Trek, Sion, in een blijde stoet 
uw Koning tegemoet. 
 
2. Laat het een hoge feestdag wezen. 
De naam des Heren wordt geprezen 
met het aloude lied der vaderen. 
De heilige reien naderen. 
En zo danst in het morgenlicht 
heel Gods volk voor zijn aangezicht 
en slaat de harp en roert de trom 
in ’s Heren heiligdom.. 
 
Stil gebed, votum en groet 
 
Zingen: Lied 317 (staande) 
1. Grote God, Gij hebt het zwijgen 
met uw eigen, met uw lieve stem verstoord. 
Maak de weg tot U begaanbaar, 
wees verstaanbaar; 
spreek Heer, uw gemeente hoort. 
 
Feestelijk binnendragen van de 
Tafelbijbel en de NBV ’21 
(kerkrentmeesters, onder doorgaand 
orgelspel. De NBV ’21 wordt  
op de lessenaar gelegd). 
 
2. Heer, uw boodschap staat geschreven, 
ons ten leven, maak uw schrift het levend 
woord. Zie het boek van uw behagen 
opgeslagen; spreek Heer, uw gemeente hoort. 
 
3. Roep ons uit de doodse dalen waar wij 
dwalen, door een vreemde stem bekoord. 
Breng ons naar de heilige stede van uw vrede. 
Spreek Heer, uw gemeente hoort.  

(hierna gaat de gemeente zitten) 
 
Gebed van toenadering 
 
1e Moment met de kinderen  
Introductie van het letterspel 
op Bijbelzondag; de eerste letters 
worden gezocht en neergezet. 
 
Zingen: Lied 823  
1. Wil je wel geloven dat het groeien gaat, 
klein en ongelooflijk als een mosterdzaad, 
dat je had verborgen in de zwarte grond, 
en waaruit een grote boom ontstond. 
 
2. Wil je wel geloven het begin is klein, 
maar het zal een wonder boven wonder zijn 
als je het gaat wagen met Gods woord alleen; 
dan gebeuren wonderen om je heen. 
 
3. Wil je wel geloven dat je vrede wint, 
als je vol vertrouwen leeft, zoals een kind. 
Als je een geloof hebt als een mosterdzaad, 
groeit de liefde uit boven de haat. 
 
DIENST VAN HET WOORD 
 
Gebed  
Schiftlezing Nehemia 7: 72b-8:6 NBV ‘21 
Zingen: Amen, amen, amen (slot Credo) 
 
Schriftlezing Nehemia 7: 8-12 NBV’21 
Zingen: Psalm 118: 9 en 10 
9. Dit is de dag, die God deed rijzen, juicht nu 
met ons en wees verblijd. O God, geef thans 
uw gunstbewijzen, geef thans het heil door 
ons verbeid. Gezegend zij de grote koning die 
tot ons komt in ‘s Heren naam. Wij zegenen u 
uit ‘s Heren woning, wij zegenen u al tezaam.  
 
10. De Heer is God, zijn gunst verheugde ons 
oog en hart met vrolijk licht. Nu worde ‘t offer 
onzer vreugde op zijn altaren aangericht. Gij 
zijt mijn God, U zal ik prijzen, o God, U roemen 
wijd en zijd. Laat aller lof ten hemel rijzen: 
Gods liefde duurt in eeuwigheid. 
 
Schriftlezing Jacobus 1: 22-27 
Zingen: Amen, amen, amen (slot Credo) 
 
2e Moment met de kinderen 
Vervolg letterspel Bijbelzondag 



De kinderen gaat niet naar de 
kindernevendienst  
 
Wij blijven hier fijn bij elkaar, 
en delen nu het licht. 
Dat licht vertelt ons iets van God. 
Op Hem zijn wij gericht. 
 
Wij geven Gods verhalen door, 
en wie zich open stelt, 
ervaart misschien een beetje licht, 
door wat er wordt verteld. 
 
God spreekt ons elk zijn woorden toe 
en elk heeft zijn verhaal. 
Het licht verbindt ons met elkaar, 
Het is voor allemaal. 
 
Verkondiging 
met hulp van de kinderen  
 
3e Moment met de kinderen 
Slot letterspel Bijbelzondag 
 
Orgelspel 
 
 
DIENST VAN HET ANTWOORD 
 
Antwoordlied: Lied 320 
1. Wie oren om te horen heeft, hore naar de 
wet die God hem geeft: Gij zult geen vreemde 
goden maar Mij alleen belijden voortaan. 
Hoor, Israël, mijn geboden.  
 
2. Bemin uw Heer te allen tijd. Dien Hem met 
alles wat gij zijt. Aanbid Hem in uw daden. Dit 
is het eerste en grote gebod, de wil van God, 
uw Vader.  
 
3. Bied uw naaste de helpende hand. Spijzig 
de armen in uw land, een woning wilt hen 
geven. Het tweede gebod is het eerste gelijk; 
doet dit, en gij zult leven.  
 
4. De macht der liefde is zo groot, geen water 
blust haar vuren uit, wanneer zij is ontstoken.  
Nu wil ontbranden aan liefdeswoord,  
God heeft het tot ons gesproken.  
 

5. De liefde spreekt haar eigen taal, alle kwaad 
bedekt zij duizendmaal - vergeef al wie u 
griefde. Dit lied zal in de lucht opgaan,  
maar blijve in ons de liefde. 
 
 
DIENST VAN DE GEBEDEN 
 
Dankgebed, voorbede 
stil gebed en Onze Vader 
 
 
ZENDING EN ZEGEN 
 
Slotlied: Lied 315  
Hervormingsdag 2021 
 
1. Heb dank, o God van alle leven, 
die zijt alleen Uzelf bekend, 
dat Gij uw woord ons hebt gegeven, 
uw licht en liefde ons toegewend. 
Nu rijst uit elke nacht uw morgen, 
nu wijkt uw troost niet meer van de aard, 
en wat voor wijzen bleef verborgen 
werd kinderen geopenbaard. 
 
2. En of een mens al diep verloren 
en ver van U verzworven is, 
Gij noemt zijn naam, hij is herboren, 
vernieuwd door uw getuigenis. 
Uw woord, dat spreekt in alle talen, 
heeft uit het graf ons opgericht, 
doet ons in vrijheid ademhalen 
en leven voor uw aangezicht. 
 
3. Gemeente, aan wier aardse handen 
dit hemels woord is toevertrouwd, 
o draag het voort naar alle landen, 
vermenigvuldigd duizendvoud. 
Een stem zegt: Roep! Wat zou gij roemen 
op mensengunst of -heerlijkheid? 
‘t Verwaait als gras en weidebloemen. - 
Gods woord bestaat in eeuwigheid! 
 
Zegen 
 
Orgelspel  
 
Collecte bij de uitgang 
 


