
 

Orde van dienst 

voor de viering van  

31 oktober 2021  in de 

Bergsingelkerk te Rotterdam 

 

7e zondag van de herfst 

 

Kleur: groen 
 

“God mag het weten! …” 
 

Voorganger: Julie Nottelman 

Ries van Doorn 

Aad van Endhoven 

Organist: 

Lector:                   

Edwin Vooijs 

Geke Westera 

Opgang 

- Klokken luiden 

- Orgelpreludium over Lied 968 

- Welkom door de 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: God, moeder en vader van mensen, 

 soms snappen we er niets meer van en  

weten we niet wat we moeten doen of 

 laten. 

G: We zitten vast in onze zorgen en zien  

soms niet meer hoe het verder moet. 

V: We weten niet goed wat en wie we moeten 

 geloven. 

G: Open onze ogen voor uw weg. 

V: Daarom zijn we hier om elkaar op die weg 

te  helpen.  

G: Laat zien wie u bent in de woorden die  

we horen en in het lied dat we zingen. 

V: God, moeder en vader van mensen 

 kom daarom bij ons, dit uur 

G: en alle dagen die ons aan deze kant van  

het bestaan gegeven zijn. 

 Amen.   
 

- Intochtslied:  Psalm 100 

 

  (allen gaan zitten) 

 

 

- Kyrië:  

V: Oproep… Zingen Lied 967: 1 en 2 

V: intenties… Zingen Lied 967: 3 

V: intenties… Zingen Lied 967: 4  

V: intenties… Zingen Lied 967: 5 
 

- Gloria  

 

V: Oproep… Zingen Lied 967: 6 en 7 

 

“Ik wil wel mee-geloven” 

V:  Ik wil wel graag geloven  

 dat onze wereld anders kan, 

 dat het beter gaat hier en overal 

 ja, met alle mensen waar dan ook. 

A: Ik wil wel graag geloven  

 dat niet langer verre machten 

 van geld en goud en goed 

 de mensen zullen vertrappen. 

V: Ik wil wel graag geloven 

 dat een tank een tractor kan worden 

 die alleen gebruikt wordt  

 om de aarde vruchtbaar te maken. 

A: Ik wil wel graag geloven 

 dat één kruis genoeg geweest is 

 en dat niet dagelijks overal 

 mensen gemarteld hoeven te worden. 

V: Ik wil wel graag geloven 

 dat mensen niet verdrinken 

 in een zee van haat en ruzie 

 maar vrede met elkaar sluiten. 

A: Ik wil wel graag gaan zoeken 

 naar mensen die mee willen gaan 

 in dromen over vrede 

 tegen beter weten in. 

V: Een kring van mensen die geloven 

 dat het anders kan, dat het anders moet. 

 dat mensen gelukkig kunnen leven 

 in de gloria!!! 

A: Ik wil wel mee-geloven. 

V: Ik wil ook wel mee-geloven. 

G: Wij willen ook wel mee-geloven 

 geen oorlog maar vrede 

 geen haat maar liefde. 

 Samen op weg 

 in de geest van Jezus, Mens van God. 

 Zo zijn wij: EEN KERK DIE  

BEVRIJDT! 

 

 

- Orgelimprovisatie over:“Een vaste burcht is onze  

      God….” 
 

 

 

 



De Heilige Schrift 

 

-  Gebed bij de opening van de Schrift  

 

- Kinderen gaan naar de kindernevendienst  

 

- Schriftlezing: Exodus 3:1-6 en 14 

 
31Mozes was gewoon de schapen en geiten van 

zijn schoonvader Jetro, de Midjanitische priester, 

te weiden. Eens dreef hij de kudde ver de woestijn 

in, en zo kwam hij bij de Horeb, de berg van 

God. 2Daar verscheen de engel van de HEER aan 

hem in een vuur dat uit een doornstruik opvlamde. 

Mozes zag dat de struik in brand stond en toch 

niet door het vuur werd verteerd. 3Hoe kan het dat 

die struik niet verbrandt? dacht hij. Ik ga dat 

wonderlijke verschijnsel eens van dichtbij 

bekijken. 4Maar toen de HEER zag dat Mozes dat 

ging doen, riep Hij hem vanuit de struik: ‘Mozes! 

Mozes!’ ‘Ja, ik luister,’ antwoordde Mozes. 5 

‘Kom niet dichterbij,’ waarschuwde de HEER, ‘en 

trek je sandalen uit, want de grond waarop je 

staat, is heilig. 6Ik ben de God van je vader, de God 

van Abraham, de God van Isaak en de God van 

Jakob.’ Mozes bedekte zijn gezicht, want hij durfde 

niet naar God te kijken. 

 
14Toen antwoordde God hem: ‘Ik ben die er zijn 

zal. Zeg daarom tegen de Israëlieten: “IK ZAL ER 

ZIJN heeft mij naar u toe gestuurd.”’  

 

- Zingen: Lied 280: 1, 2, 3 en 4 

 

- Schriftlezing: Marcus 12:18-27 

 
18Ook kwamen er enkele sadduceeën naar Hem 

toe – sadduceeën beweren dat er geen opstanding 

uit de dood is – en ze vroegen Hem: 19‘Meester, 

Mozes heeft ons het volgende voorgeschreven: 

“Als iemand sterft en een vrouw achterlaat, maar 

geen kinderen, moet zijn broer die vrouw bij zich 

nemen en nakomelingen verwekken voor zijn 

broer.” 20Er waren eens zeven broers. De eerste 

nam een vrouw en stierf zonder 

nakomelingen; 21de tweede nam haar tot vrouw, 

maar stierf ook zonder nakomelingen; en met de 

derde ging het net zo. 22Geen van de zeven kreeg 

nakomelingen. Het laatst van allen stierf de 

vrouw. 23Wiens vrouw zal ze dan zijn bij de 

opstanding, wanneer ze opstaan uit de dood? Alle 

zeven zijn ze immers met haar getrouwd 

geweest.’ 24Jezus antwoordde: ‘Dwaalt u niet? U 

kent de Schriften niet en de macht van God 

evenmin. 25Want wanneer de mensen uit de dood 

opstaan, trouwen ze niet en worden ze niet 

uitgehuwelijkt, maar zijn ze als engelen in de 

hemel. 26Wat betreft de opwekking van de doden, 

hebt u in het boek van Mozes in het gedeelte over 

de doornstruik niet gelezen dat God tegen hem zei: 

“Ik ben de God van Abraham, de God van Isaak en 

de God van Jakob”? 27Hij is geen God van doden, 

maar van levenden; u dwaalt vreselijk!’ 

 

- Zingen:  Lied 280: 5, 6 en 7 

 

- Uitleg en verkondiging 

 

- Meditatief orgelspel (overgaand in het volgend lied) 

 

- Zingen: Lied 321: 1, 6 en 7 

 

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 

 

 
 

- Stil gebed   

 

- Onze Vader 

 

- Kinderen komen terug uit de kindernevendienst 

 

 

 

 



Zending en Zegen  

 

(allen gaan staan) 

 

- Zingen: “Ga maar gerust” – Sytze de Vries 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Ga maar gerust, want Ik zal met je meegaan. 

Ik ben de zon, waarvoor het donker knielt. 

Ik ben de groet, waarmee ook jij kunt opstaan 

Ik ben de hoop, dat zaad diep in je ziel. 

Ik ben het lied, dat fluistert in de bomen. 

Ik ben de dag, die schemert in je droom. 

 

 

3. Ga maar gerust, want Ik zal met je meegaan. 

Ik ben de liefde, die een mens je schenkt. 

Ik ben de hoogste toon die jij kunt aanslaan. 

Ik ben de verte die verlangend wenkt. 

En, kom je thuis, de laatste mist verdwenen, 

ben Ik de hand, die al je tranen wist.  

 

- Zending en Zegenbede  

 

G:  Amen, amen, amen! (gezongen) 

 
 

- Orgelpostludium over Lied 969 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


