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Heerde 
26 mei 2002 n.m. | Zondag na pinksteren 
Schriftlezingen: | Genesis 11: 1-9 | Mattheüs 28: 16-20 | NBG51 | LB’73 
Tekst: Mattheüs 28: 16-20 
 
Orde van dienst: 
 
Orgelspel 
 
Welkom en mededelingen 
 
Intochtslied Gezang 328 

1 Here Jezus, om uw woord 
zijn wij hier bijeen gekomen. 
Laat in 't hart dat naar U hoort 
uw genade binnenstromen. 
Heilig ons, dat wij U geven 
hart en ziel en heel ons leven. 
 
2 Ons gevoel en ons verstand 
zijn, o Heer, zo zonder klaarheid,  
als uw Geest de nacht niet bant,  
ons niet stelt in 't licht der waarheid. 
't Goede denken, doen en dichten 
moet Gij zelf in ons verrichten. 
 
3 O Gij glans der heerlijkheid, 
licht uit licht, uit God geboren, 
maak ons voor uw heil bereid, 
open hart en mond en oren, 
dat ons bidden en ons zingen  
tot de hemel door mag dringen. 

 
Stil gebed 
 
Votum:  

Onze hulp 
Is in de Naam des ‘s Heren 
Die hemel en aarde geschapen heeft 
Die trouw houdt tot in Eeuwigheid 
En die niet laat varen 
De werken van Zijn handen 
Amen 

& Groet: 
Genade zij u  
En vrede  
van God de Vader 
Door Zijn zoon Jezus Christus 
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In de gemeenschap met de Heilige Geest 
Amen 

 
Zingen Psalm 123 NB 

1 Tot U, die zetelt in de hemel hoog, 
hef ik vol hoop mijn oog. 
Zoals een knecht let op zijns heren wenken 
of hij zijn gunst wil schenken, 
zoals het oog der dienstmaagd vol vertrouwen 
rust op de hand der vrouwe, 
zo zien wij op tot God, den HEER, tot Hij 
ons weer genadig zij. 
 
2 Wees ons nabij, wees ons nabij, ons lot 
stelt ons voor elk ten spot. 
Ons hart walgt van de hoogmoed der gerusten, 
de trots der zelfbewusten. 
Wij zijn reeds lang verzadigd van verachting 
en hebben geen verwachting, 
tenzij van U: o HEER, neem weg de smaad, 
verlos ons van dit kwaad. 

 
Geloofsbelijdenis 
 
Zingen Psalm 150 

1 Looft God, looft Hem overal. 
Looft de Koning van 't heelal 
om zijn wonderbare macht, 
om de heerlijkheid en kracht 
van zijn naam en eeuwig wezen. 
Looft de daden, groot en goed, 
die Hij triomferend doet. 
Hem zij eer, Hij zij geprezen. 
 
2 Hef, bazuin, uw gouden stem, 
harp en fluit, verheerlijkt Hem! 
Cither, cimbel, tamboerijn, 
laat uw maat de maatslag zijn  
van Gods ongemeten wezen, 
opdat zinge al wat leeft, 
juiche al wat adem heeft 
tot Gods eer. Hij zij geprezen. 

 
Gebed 
 
Schriftlezingen 
 
1e lezing Genesis 11: 1-9 
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1 De gehele aarde nu was één van taal en één van spraak. 2 Toen zij oostwaarts trokken, 
vonden zij een vlakte in het land Sinear, waar zij zich vestigden. 3 En zij zeiden tot elkander: 
Welaan, laten wij tichelen maken en die goed bakken. En de tichel diende hun tot steen en 
het asfalt diende hun tot leem. 4 Ook zeiden zij: Welaan, laten wij ons een stad bouwen met 
een toren, waarvan de top tot de hemel reikt, en laten wij ons een naam maken, opdat wij 
niet over de gehele aarde verstrooid worden. 5 Toen daalde de Here neder om de stad en 
de toren, die de mensenkinderen bouwden, te bezien, 6 en de Here zeide: Zie, het is één 
volk en zij allen hebben één taal. Dit is het begin van hun streven; nu zal niets van wat zij 
denken te doen voor hen onuitvoerbaar zijn. 7 Welaan, laat Ons nederdalen en daar hun 
taal verwarren, zodat zij elkanders taal niet verstaan. 8 Zo verstrooide de Here hen vandaar 
over de gehele aarde, en zij staakten de bouw van de stad. 9 Daarom noemt men haar 
Babel, omdat de Here daar de taal der gehele aarde verward heeft en de Here hen vandaar 
over de gehele aarde verstrooid heeft. 

 
2e lezing Mattheüs 28: 16-20 

16 En de elf discipelen vertrokken naar Galilea, naar de berg, waar Jezus hen bescheiden 
had. 17 En toen zij Hem zagen, aanbaden zij, maar sommigen twijfelden. 18 En Jezus trad 
naderbij en sprak tot hen, zeggende: Mij is gegeven alle macht in de hemel en op [de] 
aarde. 19 Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam 
des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u 
bevolen heb. 20 En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld. 

 
Inzameling van de gaven  
 
Zingen Gezang 37: 1 en 2 

1 Zo sprak de Heer der legerscharen, 
de God van Israël, 
tot wie zo diep vernederd waren: 
o volk, het ga u wel! 
Bouwt huizen en gaat daarin wonen, 
plant hoven, eet uw vrucht, 
gewin u dochteren en zonen 
en leef in goed gerucht! 
 
2 Maar zoek de vrede voor dit Babel 
waar gij verbannen zijt, 
bidt voor de stad want in haar straten 
daagt eens een andere tijd, 
ja bidt voor haar want in haar vrede 
schuilt ook voor u het heil. 
Babel en alle wereldsteden 
staan rondom Israël. 

 
Verkondiging  
 
Zingen Psalm 85: 3 

3 Bij wie Hem vrezen is zijn heil geplant. 
Zijn heerlijkheid zal wonen in dit land, 
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het heilig land waar goedheid trouw ontmoet, 
het recht de vrede met een kus begroet; 
de trouw die uit de aarde opwaarts schiet, 
het recht dat uit de hemel nederziet. 
De velden deelt Hij van zijn overvloed, 
de Here die ons zegent met zijn goed. 

 
Dankgebed en voorbeden 
 
Afscheid i.v.m. emeritaat 
 
Zingen Gezang 231 

1 Wij knielen voor uw zetel neer, 
wij, Heer, en al uw leden, 
en eren U als onze Heer 
met liedren en gebeden. 
Dat alle macht, hoe hoog, hoe groot, 
voor U, o Godsgetuige, 
o Eerstgeboren' uit de dood 
zich diep eerbiedig buige!  
 
2 Die ons, gereinigd door uw bloed, 
tot priesters hebt verheven, 
en ons de hoge rang, de moed 
van koningen gegeven, 
U zij de roem, U zij de lof, 
U d'eerkroon opgedragen! 
Geheel de aard' en 't hemelhof 
moet van uw eer gewagen. 
 
3 U, die als Heer der heerlijkheid 
verreest tot heil der volken, 
verwachten wij in majesteit 
eens weder op de wolken. 
Hij komt, elks oog zal Hem dan zien, 
ook die Hem heeft doorsteken! 
Elk zal Hem juichend hulde biên 
of om ontferming smeken. 
 
4 Hoe ras of traag de tijd verdwijnt, 
die dag zal zeker komen. 
Het licht, dat aan de kim verschijnt, 
wordt reeds van ver vernomen. 
Ja, halleluja, ja Hij komt! 
Juicht, mensen, englen, samen. 
Juicht met een vreugd, die 't al verstomt, 
juicht allen! Amen, Amen! 
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Zegen 


