
 

Orde van dienst 

voor de viering van  

7 november 2021 in de 

Bergsingelkerk te Rotterdam 

 

8e zondag van de herfst 

 

Kleur: groen 
 

Oogstdienst 
 

Voorganger: Ds. M.E. den Dulk 

Organist: 

Lector:                   

Richard Bos 

Frank van de Giessen 

Opgang 

- Klokken luiden 

- Orgelpreludium 

- 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: 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 103: 1 en 2 

 

  (allen gaan zitten) 

 

- Kyriëgebed:   Lied 717: 1 en 2 gesproken  

Lied 717: 3 en 4 gezongen 
 

-Woord van Gloria 

 

- Zingen  Lied: 713: 1, 4 en 5  

 

De Heilige Schrift 

 

- Groet 

V: De Heer zal bij u zijn! 

G: De Heer zal u bewaren! 

 

-  Gebed bij de opening van de Schrift  

 

- Moment met de kinderen  

 

- Zingen: Lied 716 

 

- Kinderen gaan naar de kindernevendienst  

 

- Schriftlezing: 2 Koningen 4:1-7 

 
Elisa helpt een arme weduwe 
41Op een keer riep de vrouw van een van de 
profeten Elisa’s hulp in: ‘Mijn man, uw dienaar, die 
zoals u weet altijd groot ontzag had voor de HEER, 
is gestorven. Nu zal mijn schuldeiser komen en 
mijn twee kinderen als slaven meenemen.’ 2‘Wat 
kan ik voor u doen?’ vroeg Elisa. ‘Vertel me eens, 
wat hebt u nog in huis?’ ‘Alleen een kruikje olie, 
heer,’ antwoordde ze, ‘verder niets.’ 3Toen zei 
Elisa: ‘Ga bij uw buren kruiken en kannen te leen 
vragen, lege, zo veel als u er krijgen kunt. 4Als u 
weer thuiskomt, doe dan de deur achter u en uw 
kinderen dicht en giet uw olie in die kruiken en 
kannen over; telkens als er een vol is, neemt u een 
volgende.’ 5Thuisgekomen sloot de vrouw de deur 
achter zich. Terwijl haar kinderen haar de kruiken 
en kannen een voor een aangaven, goot ze de olie 
over. 6Gaandeweg raakten ze allemaal vol. ‘Geef 
de volgende eens aan,’ zei ze tegen haar zoon. 
Maar die antwoordde: ‘Er zijn er niet meer.’ Toen 
hield de olie op te vloeien. 7De weduwe ging terug 
naar de godsman en vertelde hem wat er gebeurd 
was. ‘Die olie moet u verkopen om uw schuld af te 
betalen,’ zei hij. ‘En van wat er overblijft kunnen u 
en uw kinderen leven.’ 

 
- Zingen: Lied 714: alle verzen (vers 7 spreekt  

                        de lector) 

 

- Schriftlezing: Johannes 6:5-14 

 
5Toen Jezus om zich heen keek en zag dat die 
menigte naar Hem toe kwam, vroeg Hij aan 
Filippus: ‘Waar kunnen we brood kopen om deze 
mensen te eten te geven?’ 6Hij vroeg dat om 
Filippus op de proef te stellen, want zelf wist Hij al 
wat Hij zou gaan doen. 7Filippus antwoordde: 
‘Zelfs tweehonderd denarie zou niet voldoende zijn 
om iedereen een klein stukje brood te geven.’ 8Een 
van de leerlingen, Andreas, de broer van Simon 
Petrus, zei: 9‘Er is hier wel een jongen met vijf 
gerstebroden en twee vissen – maar wat hebben 
we daaraan voor zoveel mensen?’ 10Jezus zei: ‘Laat 
iedereen gaan zitten.’ Er was daar veel gras, en ze 
gingen zitten; er waren ongeveer vijfduizend 



mensen. 11Jezus nam de broden, sprak het 
dankgebed uit en verdeelde het brood onder de 
mensen die er zaten. Hij gaf hun ook vis, zo veel als 
ze wilden. 12Toen iedereen volop gegeten had zei 
Hij tegen zijn leerlingen: ‘Verzamel nu de 
overgebleven stukken brood, zodat er niets 
verloren gaat.’ 13Dat deden ze en ze vulden twaalf 
manden met wat overgebleven was van de vijf 
gerstebroden die men had gegeten. 14Toen de 
mensen het teken zagen dat Hij verricht had, 
zeiden ze: ‘Hij moet wel de profeet zijn die in de 
wereld zou komen.’ 
 

 Lofprijzing 

Lector:  Lof zij U, Christus! 

Gem.:  In eeuwigheid. Amen! 

 

- Zingen:  Lied 339a 

 

- Uitleg en verkondiging 

 

- Meditatief orgelspel (overgaand in het volgend lied) 

 

- Zingen: Lied 719 

 

Nodiging 

 

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 

 

- Gebed over de gaven (door diaken) 

 

- Dankgebed en voorbeden 

 

- Stil gebed   

 

- Tafelgebed 

 

V. De Heer zij met U 

G. Zijn Geest in ons midden. 

V. Verheft uw harten 

G. Wij zijn met ons hart bij de Heer. 

V. Zegenen wij de Heer, onze God. 

G. Wij zegenen U, Heer, onze God. 

 

- Zingen Lied: 405:1 (Sanctus) 

 

V.  Inzettingswoorden 

 

…..Die op de avond voor zijn dood het brood heeft 

genomen, daar de dankzegging over uitgesproken, 

het gebroken en aan zijn discipelen gegeven en 

gezegd: ‘Neemt, eet, dit is mijn lichaam dat voor u 

gegeven wordt, doet dit tot mijn gedachtenis’. 

 

Zo heeft Hij ook de beker genomen, daar de 

dankzegging over uitgesproken, hem rondgegeven 

en gezegd: ‘Drinkt allen daaruit, deze beker is het 

nieuwe verbond in mijn bloed, dat voor u en voor 

velen vergoten wordt tot vergeving van zonden. 

Doet dit, zo dikwijls jullie die drinken, tot mijn 

gedachtenis’. 

 

- Gezamenlijk bidden wij het Onze Vader 

 

- Kinderen komen terug uit de kindernevendienst 

 

- Vredegroet (allen gaan staan) 

V. De vrede van God zij altijd met u. 

G. En met uw geest. 

V.  Wij wensen elkaar de vrede van Christus 

 

Gemeenschap van brood en wijn 

 

V. - Brood uit de hemel. 

- Wijn van het Koninkrijk 

 

Tijdens de rondgang klinkt orgelmuziek 

 

- Zingen danklied:  Lied 226 

 

Zending en Zegen  

 

(allen gaan staan) 

 

- Zingen: Lied 718: 1, 2 en 4 

 

- Zending en Zegenbede  

 

G:  Amen, amen, amen! (gezongen) 

 
 

- Orgelpostludium 

 

 

 

 

 

 


