
Orde van dienst zondagavond 3 juli 2022 19.00 uur 
Voorganger: ds. W.F. Schormans, organist Anthon den Braber 
 
Psalm 8: 1 en 2  
 

Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven 
hebt Gij uw naam op aarde uitgeschreven - 
machtige God, Gij die uw majesteit 
ten hemel over ons hebt uitgebreid. 
  
Wel doet de hemel hoog uw glorie blinken, 
maar in de mond van kindren doet Gij klinken 
uw machtig heil, zo maakt G'uw vijand stil 
en doet uw haters buigen voor uw wil. 

   
Votum en groet  

 
Psalm 8: 3 
 

Aanschouw ik 's nachts het kunstwerk van uw handen, 
de maan, de duizend sterren die daar branden, 
wat is de mens, dat Gij aan hem gedenkt, 
het mensenkind, dat Gij hem aandacht schenkt? 

 
Belijdenis van het geloof 
 
Lied 705:1 Ere zij aan God de Vader 
 

Ere, zij aan God, de Vader, 
ere zij aan God, de Zoon, 
eer de Heilge Geest, de Trooster, 
de Drie-eenge in zijn troon. 
Halleluja, halleluja, 
de Drie-eenge in zijn troon! 

  
Gebed bij de opening van de Schrift 
 
Schriftlezing: Habakuk 3: 8-13 en 16-19 
 
Lied Hemelhoog 713: 1 en 2  

 
De aarde is vervuild, 
Veroordeeld tot de dood; 
De schepping schreeuwt, zij huilt’ 
Zij kreunt in barensnood!  
 
De aarde is vervuild 
tot in de verste hoek; 
de zegen wordt geruild,  
verkwanseld voor een vloek. 

 
Schriftlezing: Romeinen 8: 18-30 

 



Lied Hemelhoog 713: 4 en 6 
 
De aarde wordt vervuld  
door kinderen van licht  
en onze oude schuld bedekt  
voor Zijn gezicht. 
 
De aarde wordt vervuld:  
Gods liefde uitgestort  
zie hoe uit Zijn geduld  
de hof herboren wordt. 

 

Schriftuitleg en verkondiging 
 
Lied 675 

 
Geest van hierboven, 
leer ons geloven, 
hopen, liefhebben door uw kracht! 
Hemelse Vrede, 
deel U nu mede 
aan een wereld die U verwacht! 
Wij mogen zingen 
van grote dingen, 
als wij ontvangen 
al ons verlangen, 
met Christus opgestaan. Halleluja! 
Eeuwigheidsleven 
zal Hij ons geven, 
als wij herboren 
Hem toebehoren, 
die ons is voorgegaan. Halleluja! 
 
Wat kan ons schaden, 
wat van U scheiden, 
Liefde die ons hebt liefgehad? 
Niets is ten kwade, 
wat wij ook lijden, 
Gij houdt ons bij de hand gevat. 
Gij hebt de zege 
voor ons verkregen, 
Gij zult op aarde 
de macht aanvaarden 
en onze koning zijn. Halleluja! 
Gij, onze Here, 
doet triomferen 
die naar U heten 
en in U weten, 
dat wij Gods kinderen zijn. Halleluja! 

 
Gebeden 
 
Aankondiging collecten 
1. Nacht zonder dak  2. Kerk 3. Onderhoud Dorpshuis 



 
  
Slotlied: Lied 766  

  
Ik zag een nieuwe hemel zich verheffen, 
een nieuwe aarde ontstond 
om het geheim des levens te beseffen, 
niet meer in zee gegrond. 
Ik zag een stad verblindend naderkomen, 
een middelpunt van feest, 
Jeruzalem, zoals het in Gods dromen 
van ouds moet zijn geweest. 
 
Jeruzalem is als een bruid getreden 
voor God in wit en goud 
en in haar held're ogen staat een vrede 
door niemand ooit aanschouwd. 
Een stem roept in het rond: nu gaat beginnen, 
de koninklijke tijd, 
de koning zal de koningin beminnen 
die Hem is toegewijd. 
 
De Koning die zijn troon heeft in den hoge, 
houdt bij de mensen hof 
en alle tranen zal Hij van hun ogen 
afwissen tot zijn lof. 
Er zal geen rouw, er zal geen dood meer wezen, 
nergens verdriet meer zijn, 
de eerste dingen werden uitgewezen, 
voorbij ging alle pijn. 
 

Wegzending en Zegen 
 


