
ORDE VAN DIENST  22 mei 2022 Zondag Rogate 
 

Voorganger: ds. Gert Jan Smit, Middelburg 
Ouderling(en): Kees Visser en Hans den Daas 

Organist: Rein Ros 

Dienst van Schrift en Tafel 
 

VOOR de DIENST 
 

orgelspel 
 

we bereiden ons in stilte voor op de dienst   
(de ambtsdragers komen binnen.) 
 

welkom 
 

aansteken van de kaarsen en het openleggen van de Bijbel 
   –  we gaan staan  – 
 

DIENST van het VOORWOORD 
 

we ZINGEN psalm 66 : 1 en 2 
1. Breek, aarde, uit in jubelzangen,  

Gods glorierijke naam ter eer.  
Laat van alom Hem lof ontvangen. 
Geducht zijn uwe daden, Heer. 
Uw tegenstanders, diep gebogen, 
aanvaarden veinzend uw beleid. 
Heel d' aarde moet uw naam verhogen, 
psalmzingen uwe majesteit. 
 

2. Komt, ziet nu de geduchte werken 
die God aan mensen heeft gedaan; 
Hij stelde aan de waat'ren perken, 
droogvoets zijn zij erdoor gegaan. 
Laat zich ons hart in Hem verblijden: 
God houdt de volken in het oog. 
Zijn rijk is over alle tijden. 
Gij trotsen, draagt het hart niet hoog. 
 

 

groet 
v:  de Heer is met u allen 
a:   ZIJN VREDE IS MET U. 
 

bemoediging  
v:   Onze hulp is de Naam van de Heer 
a:   DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.  
v:  Die trouw houdt tot in eeuwigheid 
a:  EN NIET LAAT VAREN HET WERK VAN ZIJN HANDEN. 
  



we ZINGEN psalm 66 : 3 en 7 
3. Doe onze God uw loflied horen, 

gij volken, zingt alom op aard, 
looft Hem door wie wij zijn herboren, 
die ons voor wank'len heeft bewaard. 
Gij toetst ons, Gij beproeft ons leven, 
zoals men erts tot zilver smelt. 
Gij die ons, aan het vuur ontheven, 
gelouterd voor uw ogen stelt. 
 

7. De naam des Heren zij geprezen! 
Hij, die getrouw is en nabij, 
heeft mijn gebed niet afgewezen. 
De Heer is goed geweest voor mij. 
 

 
   –  we gaan 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: Ontferm U Heer naar de maat van uw liefde! (de melodie staat in de standaard liturgie) 
 Ontferm U toch met de ruimte van uw hart! 
 
we ZINGEN Glorialied 146a  

1. Laat ons nu vrolijk zingen, 
komt, heft Uw lied'ren aan, 
voor Hem, wie alle dingen, 
altijd ten dienste staan. 
Ik wil de Heer daarboven, 
lofprijzen hier op aard, 
ja, Hem van harte loven, 
die veilig mij bewaart. 
 

2. Hoe goed is 't hun die bouwen  
op Isrels vaste rots,  
hun die zich toevertrouwen  
de trouwe handen Gods.  
Zij hebben 't heil verkregen,  
de allerschoonste schat;  
God leidt hen op zijn wegen,  
hun voet wordt moe noch mat. 
 

3. Hij is de Heer, de sterke,  
in Hem is alle macht.  
Dat zeggen ons zijn werken,  
dat zeggen dag en nacht,  
de aarde en de hemel,  
de mensen en het vee,  
en alles wat er wemelt  
in 't water van de zee. 



 
4. Hij is de Heer, de trouwe,  

die niemand onrecht doet.  
Wie maar aan Hem zich houden,  
die geeft Hij alle goed.  
Moet iemand onrecht lijden,  
de Heer staat aan zijn kant.  
Hij doet te allen tijde  
aan elk zijn woord gestand. 
 

5. Op duizenderlei wijze  
redt Hij ons van de dood. 
Hij geeft ons drank en spijze  
in schaarste en in nood.  
En als wij zijn gevangen,  
te middernacht zendt Hij  
ons liederen en gezangen  
en maakt ons eind'lijk vrij. 
 

6. Hij is het licht der blinden,  
der zwakken steun en staf.  
Die zich in rouw bevinden,  
neemt Hij de droefheid af.  
Maar allen die Hem haten,  
hun wegen maakt Hij krom;  
wat zij in trots bezaten,  
keert Hij in gramschap om. 
 

7. Ik arme en geringe, 
hoe zou ik voor Uw troon, 
U lof en dank toezingen? 
Gij zijt zo groot, zo schoon. 
Maar omdat Gij mijn leven, 
duldt voor Uw aangezicht, 
mag ik, o Heer, U geven, 
de weerglans van het licht. 

 
 

DIENST van het WOORD 
 

gebed van de zondag 
 
(als er kinderen aanwezig zijn) moment met de kinderen begin van de kindernevendienst 
 

schriftlezingen  
 
  TeNaCh 1 Koningen 3,1-15  
  



we ZINGEN lied 313 : 1, 3 en 5  
1. Een rijke schat van wijsheid 

schonk God ons in zijn woord. 
Hebt moed, gij die op reis zijt, 
want daarmee kunt gij voort. 
Gods woord is ons een licht, 
en elk die in vertrouwen 
daarnaar zijn leven richt, 
die zal erin aanschouwen 
des Heren aangezicht. 
 

3. De geesten onderscheiden,  
gaf God ons als gebod;  
wie ‘t woord der waarheid mijden,  
weerstaan het rijk van God. 
Hoe bouwen zij op zand! 
Straks zal hun huis bezwijken, 
‘t houdt in de storm geen stand. 
Dan zal aan ieder blijken  
der dwazen onverstand. 
 

5. O Gij die wilt ontmoeten 
wie vragen naar uw wil, 
zie hoe wij aan uw voeten 
zitten en luist'ren stil. 
Geef dat tot U, o Heer, 
't woord van uw welbehagen 
niet ledig wederkeer', 
maar dat het vrucht mag dragen, 
uw grote naam ter eer. 

   
 
  Evangelie Johannes 16,16-23 
 
acclamatie lied 339a 

1. U komt de lof toe, U het gezang, 
U alle glorie, o Vader, 
o Zoon, o heilige Geest 
in alle eeuwen der eeuwen. 

 
 
uitleg en verkondiging  
 

meditatief orgelspel 
   –  de kinderen komen terug onder het naspel  – 
   –  we gaan staan  – 
 

geloofsbelijdenis 
v:  Belijden wij in gemeenschap met de synagoge en in de Geest van Messias Jezus de 

enigheid van de Here God 
Hoor Israël 

a:  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. 

a:  AMEN 
 

we ZINGEN lied 341 
1. Wij geloven allen in één God,  

die de hemel en de aarde  
geschapen heeft en Vader is;  
ons als kinderen aanvaardde.  
Hij wil dagelijks ons voeden,  
’t vege lijf ons wel bewaren,  
onze ziel voor onheil hoeden  
en geen leed mag ons wedervaren.  
Hij zorgt trouw voor ons,  
houdt de wacht;  
de Heer heeft alles in zijn macht. 
 

2. Wij geloven allen in zijn Zoon.  
Jezus Christus, onze Here,  
die eeuwig bij de Vader woont,  
God gelijk in macht en ere.  
Uit Maria, die geloofde,  
werd de ware mens geboren  
die de heil´ge Geest beloofde.  
Is voor ons, schuldig en verloren,  
aan ’t kruis gestorven. Uit de dood  
ten leven opgewekt door God. 
 

3. Wij geloven in de heil´ge Geest  
God, zoals de Zoon, de Vader,  
vertroostend wie het oordeel vreest  
en verrijkend met zijn gaven,  
wie van Christus zijn op aarde,  
doet Hij als een lichaam leven,  
vrij van kwaad dat hen bezwaarde.  
Alle vlees zal dan ook herleven.  
Na dez´ ellende ons bereid  
een leven in de eeuwigheid! Amen 

 
   –  we gaan zitten  – 

 
DIENST van het ANTWOORD 

 

dankgebed - voorbeden - stil gebed - lofprijzing 
 

mededelingen  
  



inzameling van de gaven –  gebeurt voorlopig bij de uitgang 
met gezongen Ubi Caritas, drie keer, Lied 568-A 
 
  1e  collecte:  Diaconie 
  2e  collecte:  Pastoraat en Eredienst 
  3e  collecte:  Klein onderhoud kerk 

 
VIERING van de MAALTIJD van de HEER  

 
we ZINGEN lied 747 : 1, 7 en 8 

1. Eens komt de grote zomer   
waarin zich 't hart verblijdt.   
God zal op aarde komen   
met groene eeuwigheid.   
De hemel en de aarde  
wordt stralende en puur.   
God zal zich openbaren   
in heel zijn creatuur. 
 

7. Dan zijn wij aangezeten   
in Gods verheven zaal,   
en zullen met Hem eten   
het eeuwig avondmaal.   
Dan schenkt de boom des levens   
ons vrucht in overvloed,   
en van de stroom des levens   
drinken wij daar met God. 
 

8. Dan zal het loflied schallen   
rondom de gouden troon,   
dan heffen wij daar allen   
met grote vreugde aan:   
Lof zij en eer en sterkte   
de Vader en de Zoon,   
de Geest om al zijn werken   
zij lof van nu voortaan. 

 

nodiging 
 

de grote lofprijzing 
 

v.:  De Heer zal bij u zijn. 
a.:  DE HEER ZAL U BEWAREN. 
v.:  Verheft uw harten. 
a.:  WIJ ZIJN MET ONS HART BIJ DE HEER. 
v.:  Laten wij de Heer, onze God, danken. 
a.:  HIJ IS ONZE DANKBAARHEID WAARDIG. 
 

tafelgebed 
 

v:    ….. 
  en zingen vol vreugde U toe: 
 



we ZINGEN Lied 404-E 
  HEILIG, HEILIG, HEILIG, ZULLEN WIJ U ZINGEN. 
`  HEILIG, HEILIG, HEILIG, MOETEN WIJ U NOEMEN, 
  MET HEEL DE SCHEPPING MEE UW GROTE DADEN ROEMEN!   
  ZINGEN WIJ HOSANNA, HEMELHOOG HOSANNA! 
  ZEGEN VAN GODSWEGE, 
  HIJ DIE KOMT GEZEGEND MET DE NAAM VAN HEM! 
  ZINGEN WIJ HOSANNA, HEMELHOOG HOSANNA! 
 

v.:   ….. 
  want in de nacht waarin Hij werd overgeleverd, 
  nam Hij het brood, sprak de dankzegging uit, brak het en zei: 
  ‘Dit is mijn lichaam voor jullie. Doet dit tot mijn gedachtenis.’ 
   

  Evenzo ook de beker nadat de Maaltijd was afgelopen en Hij zei: 
  ‘Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed. 
  Doet dit, zo dikwijls jullie die drinken, tot mijn gedachtenis.’ 
 

we ZINGEN Lied 403-A (eerste twee regels). 
  ALS WIJ DAN ETEN VAN DIT BROOD –  
  EN DRINKEN UIT DEZE BEKER, 
  VERKONDIGEN WIJ ZIJN DOOD EN LEVEN –  
  TOTDAT HIJ KOMT.  
 

gebed om de Heilige Geest over de gaven van brood en wijn 
 

we BIDDEN samen het oecumenisch Onze Vader. 
  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. 
 
Agnus Dei 
v.:  Christus, heilig Godslam,  
  die de zonden van de wereld draagt:  
  ontferm U over ons! 
 

  Christus, heilig Godslam,  
  die de zonden van de wereld draagt:  
  ontferm U over ons! 
 

  Christus, heilig Godslam,  
  die de zonden van de wereld draagt:  
  geef ons vrede! 
 



de vredegroet: we wensen elkaar de vrede van Christus.  
 –  we vormen de kring  – 

 

de woorden over brood en wijn 
 

we delen brood en wijn. 
 
korte dankzegging 
 

AFSLUITING van de DIENST 

 
we ZINGEN ons slotlied: Lied 704 : 1 en 3. 

1. Dankt, dankt nu allen God 
met hart en mond en handen, 
die grote dingen doet 
hier en in alle landen, 
die ons van kindsbeen aan, 
ja, van de moederschoot, 
zijn vaderlijke hand 
en trouwe liefde bood. 

 
3. Lof, eer en prijs zij God 

die troont in 't licht daarboven. 
Hem, Vader, Zoon en Geest 
moet heel de schepping loven. 
Van Hem, de ene Heer, 
gaf het verleden blijk, 
het heden zingt zijn eer, 
de toekomst is zijn rijk. 

 

   
 

wegzending en Zegen 
 

v:  ………. 
g:   
 
 
 
 
 

uitleidend orgelspel 


