
 
Orde van dienst  24 oktober 2021  10.00 uur 
Ds. C. Baggerman, Krimpen aan den IJssel 
Organist: Cees van der Slik 
 
Welkom en mededelingen  
 
Zingen: Psalm 138: 1 
 

U loof ik, Heer, met hart en ziel, 
in eerbied kniel / ik voor U neder. 

 Ja, in de tegenwoordigheid 
 der goden wijd / ik U mijn beden. 
 Naar 't heiligdom waar Gij vertoeft 
 hef ik het hoofd, ik zal U prijzen. 
 Gij zult, o Here, wijd en zijd 
 uw heerlijkheid / en trouw bewijzen. 

  
Stil gebed / Votum en groet 
 
Zingen: Psalm 138: 3 en 4 
 

Dan zingen zij, in God verblijd, 
 aan Hem gewijd, / van 's Heren wegen. 
 Groot is des Heren heerlijkheid, 
 zijn majesteit / ten top gestegen. 
 Hij slaat, ofschoon oneindig hoog, 
 op hen het oog / die needrig knielen. 
 Maar ziet van ver met gramschap aan  
 de eigenwaan / van trotse zielen. 
  
 Als ik, omringd door tegenspoed,  
 bezwijken moet, / schenkt Gij mij leven. 
 Wanneer mijn vijands toorn ontbrandt, 
 uw rechterhand / zal redding geven. 
 De Heer is zo getrouw als sterk, 
 Hij zal zijn werk / voor mij voleinden. 
 Verlaat niet wat uw hand begon, 
 o Levensbron, / wil bijstand zenden. 
 

Verootmoediging 
 
Genadeverkondiging 
 
Zingen: Lied 713: 1, 4 en 5 
 

Wij moeten Gode zingen 
 halleluja, 
 om alle goede dingen 
 halleluja, 
 al zijn wij vreemdelingen 
 in schande en in scha, 
 Gij zendt uw zegeningen 
 halleluja. 
  

 



 
De lier hing aan de wilgen, 

 misericordia, 
 God zal ons niet verdelgen, 
 aan God zij gloria. 
 Zijn woord zal ons genezen, 
 halleluja, 
 zoals het was voor dezen 
 in Galilea. 
  
 Wij moeten Gode zingen 
 halleluja, 
 de Heer van alle dingen 
 die leeft in gloria, 
 met alle stervelingen, 
 niets komt zijn eer te na, 
 wij moeten Gode zingen 
 halleluja. 
 

Wet 
 
Zingen: Lied 224 
 

Elke dag vertelt over God de Heer, 
Alle nachten fluisteren tot zijn eer, 
Heel de hemel zegt dat Hij groot is en goed, 
Heel de aarde juicht over al wat Hij doet, 
Alles is zo mooi, dat ik zingen moet. 

 
Gesprek met de kinderen  
 
Gebed om verlichting met de heilige Geest 
 
Schriftlezing: Jozua 24: 14-18 
 
Zingen: Psalm 111: 5 
  

Zijn volk heeft Hij voorgoed bevrijd 
 en zijn verbond staat voor altijd, 
 een licht hoog op de berg ontstoken. 
 Heilig en zeer te duchten is 
 zijn naam in de geschiedenis. 
 Nooit wordt wat Hij belooft verbroken. 

  
Schriftlezing: Mattheüs 21: 28-32 
 
Zingen: Psalm 111: 6 

 
Van alle wijsheid het begin 

 is: vrees den HEER met ziel en zin, 
 aanbid zijn wil met vrees en beven. 
 Dit is het helderste verstand. 
 Loof Hem, zijn lof houdt eeuwig stand. 
 Wie Hem verhoogt zal met Hem leven. 

 
 



 
Prediking: ‘Hij antwoordde: ‘Ja, heer’, maar hij ging niet’ – Mattheüs 21:29 
 
Zingen: Lied 825: 7, 8 en 9 

 
Want Hij die zozeer anders is 

 dan al wat wij vereren, 
 verscheen in de geschiedenis, 
 God zelf, de Heer der heren. 
 De eeuwen der onwetendheid 
 zijn om, - het is de hoogste tijd 
 tot Hem ons te bekeren. 
  
 God heeft zich zelf ons toegewend: 
 een man verscheen op aarde, 
 een mens, in wie Hij onherkend 
 zich aan ons openbaarde. 
 In Hem als in een tempel heeft 
 de God gewoond die eeuwig leeft, 
 de Ongeëvenaarde. 
  
 Hij die rechtvaardig was en stil 
 droeg wat Hem was beschoren, 
 die stierf, en zie Hij leeft, - Hij wil 
 ook in ons zijn herboren. 
 Ons leven is in het geding: 
 tot onze val en opstanding 
 heeft God Hem uitverkoren. 
  

Dankgebed, voorbede, stil gebed, Onze Vader 
 
Zingen: Lied 725 

 
Gij boden ronds Gods troon, 
die van Zijn aangezicht, 
de weerglans verder draagt, 
op vleugels van het licht, 
draagt met Uw stem, 
mijn leven lang vol van gezang, 
om Hem mag zijn. 
 
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. 

 
 
Zegen 
 
Zingen: Amen, amen, amen  
 
Collecten: 1. Diaconie 2. Kerk 3. Onderhoud orgel 
 


