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                                                 Orde van dienst 

                                                 Zondag 8 mei 2022 

    Voorganger: ds. J. Kroon 

    Organist: Jochen de Gier 

    Aanvang: 17:00 uur 

 
 
Welkom en mededelingen door ouderling van dienst 
 
Stil gebed  
 
Votum en groet 
 
Zingen: Psalm 118: 1, 5 en 6 
 
1. Laat ieder ’s Heren goedheid prijzen, 
zijn liefde duurt in eeuwigheid. 
Laat, Israël, uw lofzang rijzen; 
Zijn liefde duurt in eeuwigheid. 
Dit zij het lied der priesterkoren; 
Zijn liefde duurt in eeuwigheid. 
Gij, die den Heer vreest, laat het horen; 
Zijn liefde duurt in eeuwigheid. 
 
5. De Heer is mij tot hulp en sterkte, 
Hij is mijn lied, mijn psalmgezang. 
Hij is het, die mijn heil bewerkte. 
Ik loof den Heer mijn leven lang. 
Hoort in hun kamp Gods knechten zingen 
nu Hij de zege heeft gebracht; 
Gods rechterhand doet grote dingen, 
Gods rechterhand heeft grote kracht! 
 
6. Des Heren hand is hoog verheven, 
des Heren rechterhand is sterk. 
Ik zal niet sterven, ik zal leven 
en zingen van des Heren werk. 
De Heer heeft mij wel zwaar geslagen, 
maar niet verlaten in mijn nood, 
en zijn genadig welbehagen 
gaf mij niet over aan de dood.

Gebed om de opening van het woord 
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Lezing: 1 Korinthe 1:18-31 
 
     [18] De boodschap over het kruis is dwaasheid voor wie verloren gaan, maar voor ons die worden 
gered is het de kracht van God.  [19] Er staat namelijk geschreven: ‘Ik zal de wijsheid van de wijzen 
vernietigen, het verstand van de verstandigen zal ik tenietdoen.’  [20] Waar is de wijze, waar de 
schriftgeleerde, waar de redenaar van deze wereld? Heeft God de wijsheid van de wereld niet in 
dwaasheid veranderd?  [21] Want zoals God in zijn wijsheid bepaalde, heeft de wereld hem niet door 
haar wijsheid gekend, en hij heeft besloten hen die geloven te redden door de dwaasheid van onze 
verkondiging.  [22] De Joden vragen om wonderen en de Grieken zoeken wijsheid,  [23] maar wij 
verkondigen een gekruisigde Christus, voor Joden aanstootgevend en voor heidenen dwaas.  [24] 
Maar voor wie geroepen zijn, zowel Joden als Grieken, is Christus Gods kracht en wijsheid,  [25] want 
het dwaze van God is wijzer dan mensen, en het zwakke van God is sterker dan mensen. 
     [26] Denk eens aan uw roeping, broeders en zusters. Onder u waren er niet veel die naar 
menselijke maatstaf wijs waren, niet veel die machtig waren, niet veel die van voorname afkomst 
waren.  [27] Maar wat in de ogen van de wereld dwaas is, heeft God uitgekozen om de wijzen te 
beschamen; wat in de ogen van de wereld zwak is, heeft God uitgekozen om de sterken te 
beschamen;  [28] wat in de ogen van de wereld onbeduidend is en wordt veracht, wat niets is, heeft 
God uitgekozen om wat wél iets is teniet te doen.  [29] Zo kan geen mens zich tegenover God op iets 
beroemen.  [30] Door hem bent u één met Christus Jezus, die dankzij God onze wijsheid is geworden. 
Door Christus worden wij rechtvaardig en heilig en door hem worden wij verlost,  [31] opdat het zal 
zijn zoals geschreven staat: ‘Wil iemand zich op iets beroemen, laat hij zich op de Heer beroemen.’ 
 
Zingen: Gezang 169: 1, 4 en 5 
 
1. Zingt nu de Heer, stemt allen in 
met ons die God lofzingen, 
want Hij deed ons van het begin 
verrukkelijke dingen. 
Hij heeft het menselijk geslacht 
in 't licht geroepen en bedacht 
met louter zegeningen 
 
4. Maar God heeft naar ons omgezien! 
Wij, in de nacht verdwaalden, 
hoe zou het ons vergaan, indien 
Hij ons niet achterhaalde, 
indien niet in de duisternis 
het licht dat Jezus Christus is 
gelijk de morgen straalde. 
 
5. Heer Jezus, die ons hebt bezocht, 
Gij Opgang uit den hoge, 
die onze ziel hebt vrijgekocht, 
dat zij U dienen moge, 
Gij herder die 't verloorne zoekt, 
de hemel heeft ons niet vervloekt: 
God is om ons bewogen. 
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Verkondiging: Het kruis op de berg 
 
Zingen: Gezang 192: 1, 2, 4 en 5 
 
1. O kostbaar kruis, o wonder Gods, 
waaraan de Prins der glorie stierf; 
ik wil om U zijn zonder trots, 
ik acht verlies wat ik verwierf. 

2. Bewaar mij dat ik roemen zou 
dan in mijn Heren Christus dood. 
Al wat ik anders noemen zou 
is niets bij dit mysterie groot. 

 
4. Het rode bloed, zijn koningskleed 
bedekt het schandelijke kruis, 
dat wordt door alles wat Hij leed 
de levensboom van 't paradijs. 

5. En door zijn dood en door zijn bloed 
is nu de wereld dood voor mij. 
Ik ben gestorven, maar voor goed 
van heel de dode wereld vrij.

 
Geloofsbelijdenis 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Collectemoment – met orgelspel inleidend op het slotlied 
 
Slotlied: Psalm 73: 9 en 10 
 
9. Nu blijf ik bij U altijd, 
God die mij troost, die bij mij zijt, 
mijn twijfel stilt en mijn verlangen, 
die mij in liefde houdt omvangen. 
Gij neemt mij bij de rechterhand, 
Gij zijt getrouw, uw raad houdt stand, 
uw wijsheid is het die mij leidt 
en eenmaal kroont met heerlijkheid. 
 
10. Wien heb ik in den hemel, Heer, 
behalve U, mijn troost en eer? 
Wat kan op aarde mij bekoren? 
Alleen bij U wil ik behoren. 
Al zou mijn vlees en hart vergaan, 
toch zal ik, God, voor U bestaan, 
wien ik mijn leven toevertrouw, 
Gij zijt de rots waarop ik bouw. 
 
Zegen (staande) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


