
ORDE VAN DIENST ZONDAG 15 NOVEMBER 2020 IN SCHILDWOLDE 

 

Voorganger:  ds. J. Hommes 

 

Organist:  dhr. K. Hinrichs 

 

 

Mededelingen 

 

Eerste lied 266   ‘Die ons schiep’ 

 

1. Die ons schiep, 

en ook nu nog 

– als hier de nacht ons 

overmant – 

houdt in de holte 

van uw hand, 

 

2. die ons zoekt 

in het duister, 

die ons de dag hebt 

toegezegd, 

spreek in de stilte 

tot uw knecht. 

 

3. Die ons hoedt 

in uw schaduw, 

onder uw vleugels 

toegedekt, 

liefde, die ons tot 

leven wekt,

4. ken ons hart, 

zo onrustig, 

vol van zichzelf is 

het verblind, 

totdat het rust in 

U weer vindt. 

 

5. Kom tot ons 

als de morgen. 

Ga over ons op 

als het licht. 

Zegen ons met uw 

aangezicht.

 

 

Votum en groet, drempelgebed 

 

Zingen: Psalm: 8 : 1, 3 en 4 

 

1. 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. 

 

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?

4. Gij hebt hem bijna goddelijk verheven, 

een kroon van eer en heerlijkheid gegeven, 

Gij doet hem heersen over zee en land, 

ja, al uw werken gaf Gij in zijn hand. 

 

 

Gebed 

 

  



Eerste lezing: Genesis 1 : 1 en 26 – 2 : 4 

 

11In het begin schiep God de hemel en de aarde.  
26God zei: ‘Laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken; zij moeten heerschappij 

voeren over de vissen van de zee en de vogels van de hemel, over het vee, over de hele aarde en over 

alles wat daarop rondkruipt.’ 27God schiep de mens als zijn evenbeeld, als evenbeeld van God schiep 

hij hem, mannelijk en vrouwelijk schiep hij de mensen. 28Hij zegende hen en zei tegen hen: ‘Wees 

vruchtbaar en word talrijk, bevolk de aarde en breng haar onder je gezag: heers over de vissen van 

de zee, over de vogels van de hemel en over alle dieren die op de aarde rondkruipen.’ 29Ook zei God: 

‘Hierbij geef ik jullie alle zaaddragende planten en alle vruchtbomen op de aarde; dat zal jullie 

voedsel zijn. 30Aan de dieren die in het wild leven, aan de vogels van de hemel en aan de levende 

wezens die op de aarde rondkruipen, geef ik de groene planten tot voedsel.’ En zo gebeurde het. 
31God keek naar alles wat hij had gemaakt en zag dat het zeer goed was. Het werd avond en het 

werd morgen. De zesde dag. 

21Zo werden de hemel en de aarde in al hun rijkdom voltooid. 2Op de zevende dag had God zijn werk 

voltooid, op die dag rustte hij van het werk dat hij gedaan had. 3God zegende de zevende dag en 

verklaarde die heilig, want op die dag rustte hij van heel zijn scheppingswerk. 
4Dit is de geschiedenis van de hemel en de aarde. Zo ontstonden ze, zo werden ze geschapen. 

 

Zingen: Lied 513    ‘God heeft het eerste woord’ 

 

1. God heeft het eerste woord. 

Hij heeft in den beginne 

het licht doen overwinnen, 

Hij spreekt nog altijd voort. 

 

2. God heeft het eerste woord. 

Voor wij ter wereld kwamen, 

riep Hij ons reeds bij name, 

zijn roep wordt nog gehoord. 

 

3. God heeft het laatste woord. 

Wat Hij van oudsher zeide, 

wordt aan het eind der tijden 

in heel zijn rijk gehoord. 

 

4. God staat aan het begin 

en Hij komt aan het einde. 

Zijn woord is van het zijnde 

oorsprong en doel en zin.

 

Verhaal van Mirjam en Micha gelezen door Marthy Veltman 

 

Evangelielezing: Mattheus 25 : 31 - 46 

 
31Wanneer de Mensenzoon komt, omstraald door luister en in gezelschap van alle engelen, zal hij 

plaatsnemen op zijn glorierijke troon. 32Dan zullen alle volken voor hem worden samengebracht en 

zal hij de mensen van elkaar scheiden zoals een herder de schapen van de bokken scheidt; 33de 

schapen zal hij rechts van zich plaatsen, de bokken links. 34Dan zal de koning tegen de groep rechts 

van zich zeggen: “Jullie zijn door mijn Vader gezegend, kom en neem deel aan het koninkrijk dat al 

sinds de grondvesting van de wereld voor jullie bestemd is. 35Want ik had honger en jullie gaven mij 

te eten, ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling, en jullie namen mij op,  
36ik was naakt, en jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij, ik zat gevangen en jullie 

kwamen naar mij toe.” 37Dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden: “Heer, wanneer hebben wij 



u hongerig gezien en te eten gegeven, of dorstig en u te drinken gegeven? 38Wanneer hebben wij u 

als vreemdeling gezien en opgenomen, u naakt gezien en gekleed? 39Wanneer hebben wij gezien dat 

u ziek was of in de gevangenis zat en zijn we naar u toe gekomen?” 40En de koning zal hun 

antwoorden: “Ik verzeker jullie: alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijksten van 

mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan.” 41Daarop zal hij ook de groep aan zijn 

linkerzijde toespreken: “Jullie zijn vervloekt, verdwijn uit mijn ogen naar het eeuwige vuur dat 

bestemd is voor de duivel en zijn engelen. 42Want ik had honger en jullie gaven mij niet te eten, ik had 

dorst en jullie gaven me niet te drinken. 43Ik was een vreemdeling en jullie namen mij niet op, ik was 

naakt en jullie kleedden mij niet. Ik was ziek en zat in de gevangenis en jullie bezochten mij niet.” 
44Dan zullen ook zij antwoorden: “Heer, wanneer hebben wij u hongerig gezien of dorstig, als 

vreemdeling of naakt, ziek of in de gevangenis, en hebben wij niet voor u gezorgd?” 45En hij zal hun 

antwoorden: “Ik verzeker jullie: alles wat jullie voor een van deze onaanzienlijken niet gedaan 

hebben, hebben jullie ook voor mij niet gedaan.” 46Hun staat een eeuwige bestraffing te wachten, de 

rechtvaardigen daarentegen het eeuwige leven.’ 

 

 

Zingen acclamatie lied 339a U komt de lof toe, U het gezang, 

U alle glorie, o Vader, o Zoon, o heilige Geest 

in alle eeuwen der eeuwen. 

 

 

Preek 

 

 

Zingen: Lied 971   ‘Zing een nieuw lied voor God de Here’ 

 

1. Zing een nieuw lied voor God de Here 

en wees van harte zeer verblijd. 

God wil alhier met ons verkeren, 

hier wordt een huis voor Hem bereid. 

Hij heeft de hand en het verstand 

gezegend voor het werk, 

de bouw van Christus’ kerk. 

 

2. God wil aan ons telkens weer tonen 

dat Hij genadig is en trouw. 

Dat Hij met ons samen wil wonen, 

geeft ons de moed voor dit gebouw. 

Maar niet met steen en hout alleen 

is ’t grote werk gedaan. 

’t Zal om onszelve gaan.

3. De Heilige Geest geeft taal en teken. 

Christus deelt al zijn gaven uit. 

De Vader zelf wil tot ons spreken 

en elk verstaat wat het beduidt. 

Wees ons nabij en maak ons vrij 

in dit uw heiligdom. 

Kom, Here Jezus, kom! 

 

 

 

Gebeden: dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader  



Slotlied: Lied 601 : 1 en 2 ‘Licht dat ons aanstoot in de morgen’ 

 

1. Licht dat ons aanstoot in de morgen, 

voortijdig licht waarin wij staan 

koud, één voor één, en ongeborgen, 

licht overdek mij, vuur mij aan. 

Dat ik niet uitval, dat wij allen 

zo zwaar en droevig als wij zijn 

niet uit elkaars genade vallen 

en doelloos en onvindbaar zijn. 

 

2. Licht, van mijn stad de stedehouder, 

aanhoudend licht dat overwint. 

Vaderlijk licht, steevaste schouder, 

draag mij, ik ben jouw kijkend kind. 

Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen 

of ergens al de wereld daagt 

waar mensen waardig leven mogen 

en elk zijn naam in vrede draagt.

 

 

Zegen 

 

De Heer zegene u en Hij behoede u 

De Heer doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig 

De Heer verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.  

Amen. 

 

Bericht van de Diaconie van de Woldkerken 
 

Volgens het rooster zou de tweede collecte van vandaag voor de Sinterklaasactie van Stichting Present 

zijn. 

 

Het Sinterklaasfeest was in de afgelopen jaren een groot feest voor de kinderen. Zwarte Pieten kwamen 

bij de kinderen thuis en brachten cadeautjes en lekkers. Door de coronamaatregelen en de discussie rond 

Zwarte Piet heeft de Stichting Present besloten om dit jaar geen actie rond Sinterklaas maar rond het 

Kerstfeest te organiseren. 

Men wil graag zoveel mogelijk kinderen blij maken met een verrassingstasje met een leesboek, een 

spelletje en iets lekkers. Voor € 10,00 kan een kind blij gemaakt worden. De kinderen worden aangemeld 

via Maatschappelijke Organisaties in de gemeente Midden-Groningen. Zij zijn betrokken op de kinderen 

en weten precies welke kinderen dit presentje zo nodig hebben. 

  

Helpt u mee dit tot een succes te maken? Maak uw gift dan over op rekening NL74 RABO 0373 7390 44 

van Diaconie Prot. Gem. de Woldkerken onder vermelding van ‘Present’ . Alvast hartelijk dank! 

  

 

 

 

 

 

 

 


