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Orde voor de Viering  

in de Protestantse kerk van Wehl  

op zondag 4 juli 2021  

 

 

300 jaar Protestantse gemeente Wehl  
 

 

 
Thema: ‘Dankbaar gedenken en vieren’  

 

 

 

 

 

 

 Medewerkenden 

 Voorgangers: ds. Arja Oude Kotte en ds. Henk Boonen 

 Organist: Maarten Barneveld 

 Ouderling van dienst: Henny Veugelink 

 Beeld en geluid: Ab Berendsen en John Oude Kotte 

 Lector: Gerry Spaan 

 Voorzangers: Francisca Best en Johan Hissink 

 Koster: Johan Hamer 

 en anderen 
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ORDE VAN DIENST  

 

VOORBEREIDING 
 

Muziek 

 

Welkom en mededelingen (ouderling van dienst) 

 

De kaarsen worden aangestoken  
 

S t i l te         
            (de gemeente gaat staan) 

Voorzangers: Aanvangslied 280 

  
   De vreugde voert ons naar dit huis, 

   waar ’t woord aan ons geschiedt. 

   God roept Zijn naam over ons uit  

   en wekt in ons het lied. 

 

   Dit huis van hout en steen, dat lang, 

   de stormen heeft doorstaan, 

   waar nog de wolk gebeden hangt, 

   van wie zijn voorgegaan. 

 

   Dit huis, dat alle sporen draagt 

   van wie maar mensen zijn, 

   de pijler die het alles schraagt, 

   wilt Gij die voor ons zijn? 

 

   Zal dit een huis, een plaats zijn waar, 

   de hemel open gaat, 

   waar Gij ons met Uw eng’len troost, 

   waar Gij U vinden laat. 

 

   Onthul ons dan Uw aangezicht, 

   Uw naam, die met ons gaat 

   en heilig ons hier met Uw licht, 

   Uw voorbedachte raad. 
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   Vervul ons met een nieuw verstaan 

   van ’t woord, waarin Gij spreekt 

   en reik ons zelf als leeftocht aan 

   het brood, dat Gij ons breekt. 

 

   Dit huis slijt met ons aan de tijd, 

   maar blijven zal de kracht, 

   die wie hier schuilen verder leidt, 

   tot alles is volbracht. 

 

Bemoediging en Groet  
Voorganger: Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige,   

Allen:    die hemel en aarde gemaakt heeft, 

Voorganger: Zijn genade en vrede zij met u allen, 

Allen:     Amen 

            (de gemeente gaat zitten) 

 

Toelichting bloemschikking  

 

Kyriëgebed voor de nood van de wereld   eindigend met: 

 .......zo bidden wij u  zingend (voorzangers):  

Voorzangers: Glorialied 304 : 1, 2, 3  
 

   Zing van de Vader die in den beginne 

   de mensen schiep, de dieren en de dingen: 

   hemel en aarde wil zijn naam bezingen: 

   houd Hem in ere! 

 

   Zing van de Zoon, het licht voor onze ogen, 

   bron van geluk voor wie Hem wil geloven: 

   luister naar Hem het woord van alzo hoge: 

   houd Hem in ere! 
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   Zing van de Geest, de adem van het leven, 

   duurzame kracht die mensen wordt gegeven. 

   Waar wij ook gaan, wij hebben niets te vrezen: 

   houd Hem in ere! 

 

SCHRIFT 
 

Gebed bij de Opening van de Schriften   
 

1e Schriftlezing: Psalm 105 : 1-8 NBV joodse versie 
 

Loof de Eeuwige, roep luid zijn naam, 

maak zijn daden bekend onder de volken, 

zing en speel voor hem, 

spreek vol lof over zijn wonderen, 

beroem u op zijn heilige naam. 

Wees blij van hart, u die de Eeuwige zoekt. 

 

Zie uit naar de Eeuwige en zijn macht, 

zoek voortdurend zijn nabijheid. 

Gedenk de wonderen die hij heeft gedaan, 

de oordelen die hij heeft uitgesproken, 

nageslacht van Abraham, zijn dienaar, 

kinderen van Jakob, door hem verkozen. 
 

Hij is de Eeuwige, onze God, 

zijn besluiten gelden over de hele aarde. 

Tot in eeuwigheid zal hij gedenken 

zijn belofte aan duizend geslachten. 

 

Voorzangers: Psalm 105 : 1  
 

   Looft God den Heer, en laat ons blijde 

   zijn glorierijke naam belijden. 

   Meldt ieder volk en elk geslacht 

   de wonderen die God volbracht. 

   Gij die van harte zoekt den Heer, 

   verblijdt u, geeft zijn naam de eer. 
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 2e Schriftlezing: Hebreeën 11 : 1-3. 8-11. 13-16    
 

Het geloof legt de grondslag voor alles waarop we hopen, het over-

tuigt ons van de waarheid van wat we niet zien. Om hun geloof wer-

den de mensen uit vroeger tijden geprezen. Door geloof komen we 

tot het inzicht dat de wereld door het woord van God geordend is, 

dat dus het zichtbare is ontstaan uit het niet-zichtbare. 

 

Door zijn geloof ging Abraham, toen hij geroepen werd, gehoor-

zaam op weg naar een plaats die hij in bezit zou krijgen, en hij ging 

op weg zonder te weten waarheen.  

Door zijn geloof trok hij naar het land dat hem beloofd was maar 

hem nog niet toebehoorde. Samen met Isaak en Jakob, mede-

erfgenamen van de belofte, woonde hij daar in tenten omdat hij 

uitzag naar een stad met fundamenten, door God zelf ontworpen en 

gebouwd.  

Door haar geloof ontving ook Sara, hoewel ze onvruchtbaar was ge-

bleven en niet meer in de bloei van haar leven was, de kracht om 

een kind te verwekken, en wel omdat ze vertrouwde op degene die 

de belofte had gedaan.  

 

Zij allen zijn in geloof gestorven; wat hun beloofd was zagen ze geen 

werkelijkheid worden, ze hebben slechts een glimp ervan begroet, 

en ze zeiden van zichzelf dat zij op aarde leefden als vreemdelingen 

en gasten. Door zo te spreken lieten ze blijken op doorreis te zijn naar 

een vaderland. En daarmee bedoelden ze niet het vaderland waar-

uit ze weggetrokken waren, anders waren ze daarheen wel terugge-

keerd. Nee, ze keken reikhalzend uit naar een beter vaderland: het 

hemelse. Daarom schaamt God zich er niet voor hun God genoemd 

te worden en heeft hij voor hen een stad gereedgemaakt. 

 

Voorzangers: Psalm 105 : 3 
 

   God, die aan ons zich openbaarde, 

   regeert en oordeelt heel de aarde. 

   Zijn woord wordt altoos trouw volbracht 

   tot in 't duizendste geslacht. 

   't Verbond met Abraham zijn vrind 

   bevestigt Hij van kind tot kind. 
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3e Schriftlezing: Mattheüs 5 : 13 – 16   
 

Jullie zijn het zout van de aarde. Maar als het zout zijn smaak ver-

liest, hoe kan het dan weer zout gemaakt worden? Het dient ner-

gens meer voor, het wordt weggegooid en vertrapt. 

Jullie zijn het licht in de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, 

kan niet verborgen blijven. Men steekt ook geen lamp aan om hem 

vervolgens onder een korenmaat weg te zetten, nee, men zet hem 

op een standaard, zodat hij licht geeft voor ieder die in huis is. Zo 

moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede da-

den zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel. 

 

Voorzangers: Lied 838 :  1, 2    
 

   O grote God die liefde zijt, 

   o Vader van ons leven, 

   vervul ons hart, dat wij altijd 

   ons aan uw liefde geven. 

   Laat ons het zout der aarde zijn, 

   het licht der wereld, klaar en rein. 

   Laat ons uw woord bewaren, 

   uw waarheid openbaren. 

 

   Maak ons volbrengers van dat woord, 

   getuigen van uw vrede, 

   dan gaat wie aarzelt met ons voort, 

   wie afdwaalt met ons mede. 

   Laat ons getrouw de weg begaan 

   tot allen die ons verre staan 

   en laat ons zonder vrezen 

   de minste willen wezen. 
 

Overdenking   
 

Muziek 
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Voorzangers: Lied 657 : 1, 4  

 
   Zolang wij ademhalen 

   schept Gij in ons de kracht 

   om zingend te vertalen 

   waartoe wij zijn gedacht: 

   elkaar zijn wij gegeven 

   tot kleur en samenklank. 

   De lofzang om het leven 

   geeft stem aan onze dank. 

 

   Ons lied wordt steeds gedragen 

   door vleugels van de hoop. 

   Het stijgt de angst te boven 

   om leven dat verloopt. 

   Het zingt van vergezichten, 

   het ademt van Uw Geest. 

   In ons gezang mag lichten 

   het komend bruiloftsfeest. 

    

TOEWIJDING 
 

Gebeden: dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader 
(oecumenisch) 

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. 
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Voorzangers: Slotlied 418 : 1, 2, 3   
 

   God, schenk ons de kracht 

   dicht bij U te blijven, 

   dan zal ons geen macht 

   uit elkander drijven. 

   Zijn wij in U een, 

   samen op uw wegen 

   dan wordt ons tot zegen 

   lachen en geween. 

 

   Niemand kan alleen, 

   Heer, uw zegen dragen; 

   zegen drijft ons heen 

   naar wie vrede vragen. 

   Wat Gij schenkt wordt meer 

   naar gelang wij delen, 

   horen, helpen, helen, - 

   vruchtbaar in de Heer. 

 

   Vrede, vrede laat 

   Gij in onze handen, 

   dat wij die als zaad 

   dragen door de landen, 

   zaaiend dag aan dag, 

   zaaiend in den brede, 

   totdat in uw vrede 

   ons hart rusten mag. 

 
 
         

            (vervolg zie pag. 10) 
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Wegzending en Zegenbede   
         

Vervolgen wij allen in vrede onze weg: 
 

v. In ons hart en in ons huis  

a. De zegen van God 

 

v. In ons komen en in ons gaan  

a. De vrede van God 

 

 

v. In ons leven, op onze zoektocht   

a. De liefde van God 

 

v. Bij het einde, nieuw begin,    

a. De armen van God om ons te ontvangen, thuis te brengen 

    AMEN 

 

Orgelspel 
 

Collecten  

 
 1e Collecte: Kerk 

 2e Collecte: Diakonie 

 3e Collecte: Binnenlands Diakonaat 

 

 

 

————— 
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Uitreiking boek ‘Drie eeuwen Protestantse Kerk in Wehl’ 
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