
 

Orde van dienst 

voor de viering van  

16 mei 2021 in de 

Bergsingelkerk te Rotterdam 

 

Zondag Exaudi 

 

Kleur: wit  
 

Voorganger: Co Elshout 

Organist: 

Lector:  

M.m.v.:   

Edwin Vooijs 

Frank van de Giessen 

Cantorij Bergsingelkerk 

Opgang 

- Klokken luiden 

- Orgelpreludium over Psalm 27 

- Welkom door ouderling van dienst 

 

Intrede 

(allen gaan staan) 

 

-  Bemoediging 

V: Onze hulp is in de naam van de Eeuwige 

G: die hemel en aarde gemaakt heeft. 
 

- Gebed van toenadering  
 

V: O God, keer U naar ons toe 

G: En doe ons weer leven met hart en ziel. 

V: Laat ons, o Heer, uw liefde zien 

G: en geef ons uw heil 

V: O God! Hoor ons gebed 

G:  en laat ons geroep tot U komen. Amen 
 

- Intochtslied: Psalm 27: 1, 4 en 7 

  (allen gaan zitten) 
 

- Kyriëgebed, met gezongen responsie 

 

 
 

- Glorialied:  Lied 667 
 

De Heilige Schrift 

 

- Groet  

V: De Heer zal bij u zijn! 

G: De Heer zal u bewaren! 

 

- Cantorij zingt: Lord, I stretch my hands to You 

    Jay Althouse 

 

- Gebed van de zondag en opening van de Schrift  

 

- Schriftlezing: Exodus 19:1-11 

 

19
1In de derde maand, op precies dezelfde dag dat 

ze uit Egypte waren weggetrokken, kwamen de 

Israëlieten in de Sinaiwoestijn. 2Ze waren vanuit 

Refidim verder getrokken en in de Sinaiwoestijn 

gekomen. Daar sloegen de Israëlieten hun kamp 

op, vlak bij de berg. 3Mozes ging de berg op, naar 

God. De HEER riep hem vanaf de berg toe: ‘Zeg 
tegen het volk van Jakob, laat de kinderen van 

Israël weten: 4“Jullie hebben gezien hoe ik ben 
opgetreden tegen Egypte, en hoe ik je op 

adelaarsvleugels gedragen heb en je hier bij mij 

heb gebracht. 5Als je mijn woorden ter harte 

neemt en je aan het verbond met mij houdt, zul je 

een kostbaar bezit voor mij zijn, kostbaarder dan 

alle andere volken – want de hele aarde behoort 

mij toe. 6Een koninkrijk van priesters zul je zijn, een 

heilig volk.” Breng deze woorden aan de 
Israëlieten over.’ 7Mozes ging terug, riep de 

oudsten van het volk bijeen en deelde hun alles 

mee wat de HEER hem had opgedragen. 8En het 

hele volk antwoordde als uit één mond: ‘We zullen 
alles doen wat de HEER heeft gezegd.’ Mozes 
bracht het antwoord van het volk aan 

de HEER over, 9waarop de HEER tegen hem zei: ‘Ik 
kom naar je toe in een donkere wolk, dan kan 

iedereen het horen wanneer ik met je spreek en 

zullen ze voor altijd vertrouwen in je hebben.’ Toen 
Mozes de HEER vertelde wat het volk had 

geantwoord, 10zei de HEER hem ook: ‘Ga terug 
naar het volk en zorg ervoor dat ze zich vandaag 

en morgen heiligen, en laten ze hun kleren 

wassen. 11Bij het aanbreken van de derde dag 

moeten ze gereed zijn, want op die dag zal 

de HEER voor de ogen van heel het volk neerdalen 

op de Sinai.  

 

- Zingen: Psalm 68: 2 en 3  

 

 

 



- Schriftlezing: Johannes 17:14-26 

 
14Ik heb hun uw woord gegeven. De wereld haat 

hen, omdat ze niet bij de wereld horen, zoals ook 

ik niet bij de wereld hoor. 15Ik vraag niet of u hen 

uit de wereld weg wilt nemen, maar of u hen wilt 

beschermen tegen de duivel. 16Ze horen niet bij de 

wereld, zoals ik niet bij de wereld hoor. 17Heilig 

hen dan door de waarheid. Uw woord is de 

waarheid. 18Ik zend hen naar de wereld, zoals u mij 

naar de wereld hebt gezonden. 19Ik heb mij 

geheiligd omwille van hen, zo zullen ook zij door 

de waarheid geheiligd zijn. 
20Ik bid niet alleen voor hen, maar voor allen die 

door hun verkondiging in mij geloven. 21Laat hen 

allen één zijn, Vader. Zoals u in mij bent en ik in u, 

laat hen zo ook in ons zijn, opdat de wereld gelooft 

dat u mij hebt gezonden. 22Ik heb hen laten delen 

in de grootheid die u mij gegeven hebt, opdat zij 

één zijn zoals wij: 23ik in hen en u in mij. Dan zullen 

zij volkomen één zijn en zal de wereld begrijpen 

dat u mij hebt gezonden, en dat u hen liefhad zoals 

u mij liefhad. 
24Vader, u hebt hen aan mij geschonken, laat hen 

dan zijn waar ik ben. Dan zullen zij de grootheid 

zien die u mij gegeven hebt omdat u mij al liefhad 

voordat de wereld gegrondvest 

werd. 25Rechtvaardige Vader, de wereld kent u 

niet, maar ik ken u, en zij weten dat u mij hebt 

gezonden. 26Ik heb hun uw naam bekendgemaakt 

en dat zal ik blijven doen, zodat de liefde waarmee 

u mij liefhad in hen zal zijn en ik in hen.’ 
 

-  Lofprijzing  

Lector:  Lof zij U, Christus! 

Gem.:  In eeuwigheid. Amen! 

 

- Zingen:  Lied 663 

 

- Uitleg en verkondiging 

 

- Meditatief orgelspel (overgaand in het volgend lied) 

 

- Zingen: Lied 664 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gaven en Gebeden  

 

- Inzameling van de gaven  

  (digitaal, zie ook zondagsbrief) 

   

  Rekeningnummer Kerk: 

  NL61 INGB 0000 0188 07 

  Rekeningnummer Diaconie: 

  NL26 INGB 0000 1523 27 

 

- Voorbede, met gezongen responsie 

 

- Stilgebed   

 

- Onze Vader (gezongen door de cantorij) 

 

Zending en Zegen  

 

(allen gaan staan) 

 

- Zingen: Lied 680 

 

- Zending en Zegenbede  

 

G:  Amen, amen, amen! (gezongen) 

 
 

 

- Orgelpostludium over Lied 678 

 

 

 

 

 

 

 


