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Orde van dienst  - De Zingende Kerk – 30 januari 2011 - Grote  Kerk Marken 

Intochtslied: Psalm 150 

 

  

1   Looft God, looft Hem overal. 

Looft de Koning van 't heelal 

om zijn wonderbare macht, 

om de heerlijkheid en kracht 

van zijn naam en eeuwig wezen. 

Looft de daden, groot en goed, 

die Hij triomferend doet. 

Hem zij eer, Hij zij geprezen. 

2 Hef, bazuin, uw gouden stem, 

harp en fluit, verheerlijkt Hem! 

Cither, cimbel, tamboerijn, 

laat uw maat de maatslag zijn 

van Gods ongemeten wezen, 

opdat zinge al wat leeft, 

juiche al wat adem heeft 

tot Gods eer. Hij zij geprezen. 

 

Mededelingen 

Votum en groet 

Zingen: Psalm 136 

 

 

1 Looft den Heer, want Hij is goed, 

trouw in alles wat Hij doet. 

Want zijn goedertierenheid 

zal bestaan in eeuwigheid. 

2 Geeft den God der goden eer, 

jubelt voor der heren Heer. 

Hij doet wondren, Hij alleen 

trouw door alle tijden heen. 

 

Lezing van de Geloofsbelijdenis 

Zingen:  Gezang 460 

 

  

1 Loof de Koning, heel mijn wezen, 

gij bestaat in zijn geduld, 

want uw leven is genezen 

en vergeven is uw schuld. 

Loof de Koning, loof de Koning, 

tot gij Hem ontmoeten zult. 

2 Looft Hem als uw vaadren deden, 

eigent u zijn liefde toe, 

want Hij bergt u in zijn vrede, 

zegenend wordt Hij niet moe. 

Looft uw Vader, looft uw Vader, 

tot uw laatste adem toe. 

 

Gebed 
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1
e
 Schriftlezing: Psalm 100 

 

 1 Een psalm voor het dankoffer.  

Juich de HEER toe, heel de aarde,  

2 dien de HEER met vreugde,  

kom tot hem met jubelzang.  

3 Erken het: de HEER is God,  

hij heeft ons gemaakt, hem behoren wij toe,  

zijn volk zijn wij, de kudde die hij weidt.  

4 Kom zijn poorten binnen met een loflied,  

hef in zijn voorhoven een lofzang aan,  

breng hem hulde, prijs zijn naam:  

5 de HEER is goed,  

zijn liefde duurt eeuwig,  

zijn trouw van geslacht op geslacht.  

 

Zingen: Psalm 100 

 

  

1 Juicht Gode toe, bazuint en zingt. 

Treedt nader tot gij Hem omringt, 

gij aard' alom, zijn rijksdomein, 

zult voor den HEER dienstvaardig 

zijn. 

2 Roept uit met blijdschap: "God is Hij. 

Hij schiep ons, Hem behoren wij, 

zijn volk, de schapen die Hij hoedt 

en als beminden weidt en voedt." 

 

2
e
 Schriftlezing: Romeinen 8: 31-39 

 31 Wat moeten wij hier verder over zeggen? Als God voor ons is, wie kan dan tegen 

ons zijn? 32 Zal hij, die zijn eigen Zoon niet heeft gespaard, maar hem omwille van 

ons allen heeft prijsgegeven, ons met hem niet alles schenken? 33 Wie zal Gods 

uitverkorenen aanklagen? God zelf spreekt hen vrij. 34 Wie zal hen veroordelen? 

Christus Jezus, die gestorven is, meer nog, die is opgewekt en aan de rechterhand 

van God zit, pleit voor ons. 35 Wat zal ons scheiden van de liefde van Christus? 

Tegenspoed, ellende of vervolging, honger of armoede, gevaar of het zwaard? 36 Er 

staat geschreven: ‘Om u worden wij dag na dag gedood en afgevoerd als schapen 

voor de slacht.’ 37 Maar wij zegevieren in dit alles glansrijk dankzij hem die ons 

heeft liefgehad. 38 Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven, engelen noch 

machten noch krachten, heden noch toekomst, 39 hoogte noch diepte, of wat er ook 

maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die hij ons 

gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer.  
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Zingen:  Gezang 477 

 

1 Geest van hierboven, 

leer ons geloven, 

hopen, liefhebben door uw kracht! 

Hemelse Vrede, 

deel U nu mede 

aan een wereld die U verwacht! 

Wij mogen zingen 

van grote dingen, 

als wij ontvangen 

al ons verlangen, 

met Christus opgestaan. Halleluja! 

Eeuwigheidsleven 

zal Hij ons geven, 

als wij herboren 

Hem toebehoren, 

die ons is voorgegaan. Halleluja! 

2 Wat kan ons schaden, 

wat van U scheiden, 

Liefde die ons hebt liefgehad? 

Niets is ten kwade, 

wat wij ook lijden, 

Gij houdt ons bij de hand gevat. 

Gij hebt de zege 

voor ons verkregen, 

Gij zult op aarde 

de macht aanvaarden 

en onze koning zijn. Halleluja! 

Gij, onze Here, 

doet triomferen 

die naar U heten 

en in U weten, 

dat wij Gods zonen zijn. Halleluja! 

 

3
e
 Schriftlezing: Openbaring 21: 1-4 

 

 1 Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste 

aarde zijn voorbij, en de zee is er niet meer. 2 Toen zag ik de heilige stad, het nieuwe 

Jeruzalem, uit de hemel neerdalen, bij God vandaan. Ze was als een bruid die zich 

mooi heeft gemaakt voor haar man en hem opwacht. 3 Ik hoorde een luide stem 

vanaf de troon, die uitriep: ‘Gods woonplaats is onder de mensen, hij zal bij hen 

wonen. Zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn. 4 Hij zal 

alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen 

jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was is voorbij.’  

 

Zingen: Gezang 292 

 
  

1 Wegen Gods, hoe duister zijt gij, 

maar we omvleug'len ons het hoofd 

voor 't verblindend licht der 

toekomst, 

die 't verrukte hart gelooft! 

Blijve 't middel ons verholen, 

God maakt ons zijn doel gewis 

door de onfeil'bre profetieën 

van zijn vast getuigenis. 

2 Aan de eindpaal van de tijden 

ziet ons oog de geest van 't kwaad, 

moe geworsteld en ontwapend, 

tot geen afval meer in staat. 

Als de Here God in allen, 

en in allen alles is, 

zal het licht zijn, eeuwig licht zijn, 

licht uit licht en duisternis. 
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4
e
 Schriftlezing: Mattheüs 28: 16-20 

 
 16 De elf leerlingen gingen naar Galilea, naar de berg die Jezus hun had genoemd, 

17 en toen ze hem zagen bewezen ze hem eer, al twijfelden enkelen nog. 18 Jezus 

kwam op hen toe en zei: ‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. 

19 Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de 

naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, 20 en hun te leren dat ze zich 

moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben 

met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.’  
 

Zingen: Gezang 304 

 

  

1 God is getrouw, zijn plannen falen niet, 

Hij kiest de zijnen uit, Hij roept die allen. 

Die 't heden kent, de toekomst overziet, 

laat van zijn woorden geen ter aarde vallen; 

en 't werk der eeuwen, dat zijn Geest omspant, 

volvoert zijn hand. 

 
2 De Heer regeert! Zijn koninkrijk staat vast, 

zijn heerschappij omvat de loop der tijden; 

een sterke hand, die nooit heeft misgetast, 

blijft met het heilig zwaard des Geestes strijden; 

de adem zijner lippen overmant  

de tegenstand. 

 
3 De Heil'ge Geest, die haar de toekomst spelt, 

doet aan Gods kerk zijn heilgeheimen weten; 

Hij, die haar leidt en in de waarheid stelt, 

 heeft zijn bestek met wijsheid uitgemeten; 

 Hij trekt met heel zijn kerk van land tot land 

 als Gods gezant. 

 

Preek, 

      Tekst: Mattheüs 28: 20: 

      Jezus zegt: En houd dit voor ogen: 

      Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voleinding der wereld 

Muziek 
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Zingen:  Ik prijs de Heer om Waterland 

 

1 Ik prijs de Heer om Waterland, 

om Broek en Zuiderwou, 

want uitgetekend met de hand, 

kleurt Hij het groen en blauw. 

2 Al dreigt soms boos en bitter weer, 

al stroomt uit zwarte lucht 

een zee van regen huilend neer, 

zodat de aarde zucht, 

 

3 bij vlagen is er wel goed zicht 

over de Gouwe Zee, 

zodat je ziet waar Marken ligt, 

ons eiland in de zee. 

4 En wie kan zien heeft zo aanschouwd 

een wonder Waterland, 

de huizen groen en lichtgebouwd, 

een landschap uit zijn hand. 

 

5 Dank Hem voor ’t heilig Holysloot, 

voor ’t Waterlandse Broek, 

hier staat de hemel hoog en groot, 

Gods heerlijk schilderdoek. 

6 Dank Hem voor Rans- en Zunderdorp 

voor Marken aan de Gouw, 

voor Monnik-, Uit-en Durgerdam 

en ook voor  Zuiderwou! 

 

Gebed 

 

Muziek 

 

Collecte 

 

Zingen: Gezang 255 

 

1 Ere zij aan God, de Vader, 

ere zij aan God, de Zoon, 

eer de Heil'ge Geest, de Trooster, 

de Drieëen'ge in zijn troon. 

Halleluja, halleluja, 

de Drieëen'ge in zijn troon! 

 

2 Ere zij aan Hem, wiens liefde 

ons van alle smet bevrijdt, 

eer zij Hem die ons gekroond heeft, 

koningen in heerlijkheid. 

Halleluja, halleluja, 

ere zij het Lam gewijd. 

3 Ere zij de Heer der eng'len, 

ere zij de Heer der kerk, 

ere aan de Heer der volken; 

aard' en hemel looft uw werk! 

Halleluja, halleluja, 

looft de Koning, heel zijn kerk! 

4 Halleluja, lof, aanbidding 

brengen eng'len U ter eer, 

heerlijkheid en kracht en machten 

legt uw schepping voor U neer. 

Halleluja, halleluja, 

lof zij U, der heren Heer! 
    

Zegen 

 

 

Sprekers 

  

   

 


