
ORDE VAN DIENST zondag 14 november 2021
Aanvang 10.00 uur

DOOPSGEZINDE-REMONSTRANTSE GEMEENTE HOORN

Thema: Wonderen
Voorganger: ds. Jaap Klanderman
Muziek: Peter Zandberg
E-Collecte is voor het werk van Stichting Leergeld West-Friesland
(zie laatste bladzijde liturgie)



Orgelspel
Welkom & Mededelingen
Aansteken van de kaars
Zingen:

de gemeente gaat staan
NLb Lied 281: 1,4, 9, 10

Bemoediging
Zingen:

Antwoordlied
de gemeente gaat zitten

Gebed
Zingen:

NLb Lied (Psalm) 105: 1, 2,

Het Thema van deze dienst: “Wonderen”
Lezing:
Daniël C: 23-42
23 De Babyloniërs vereerden ook nog een grote draak.
24 De koning zei tegen Daniël: ‘U kunt toch niet beweren dat dit geen levende god is?
Aanbid hem dus.’
25 Maar Daniël zei: ‘Ik aanbid de Heer, mijn God, want hij is een levende God.
26 Als u mij toestemming geeft, majesteit, zal ik de draak zonder zwaard of stok doden.’ De
koning antwoordde: ‘U hebt mijn toestemming.’
27 Daniël nam wat teer, vet en dunne graten, mengde alles door elkaar en vormde er koeken
van die hij in de bek van de draak gooide. De draak slikte ze door en werd vanbinnen
opengereten. Daniël zei: ‘Kijkt u nu eens wat u hebt vereerd.’
28 Toen de Babyloniërs hiervan hoorden, waren ze zo verontwaardigd dat ze zich tegen de
koning keerden. ‘Onze koning is een Jood geworden!’ zeiden ze. ‘Hij heeft Bel vernietigd,
de draak gedood en de priesters vermoord.’
29 Ze gingen naar de koning en zeiden: ‘Levert u Daniël aan ons uit, anders doden we u en
uw familie.’
30 Door dat dreigement was de koning wel gedwongen Daniël aan hen uit te leveren.
31 Ze wierpen Daniël in de leeuwenkuil, waar hij zes dagen bleef.
32 In de kuil zaten zeven leeuwen, die elke dag twee mensen en twee schapen te eten
kregen. Maar nu kregen ze niets, zodat ze Daniël zeker zouden opeten.
33 In Judea leefde in die tijd de profeet Habakuk. Hij had soep gekookt en brood in een kom
verkruimeld en wilde net naar het veld gaan om het eten naar de maaiers te brengen,
34 toen een engel van de Heer tegen hem zei: ‘Breng het middagmaal dat je daar hebt naar
Babylon, naar Daniël in de leeuwenkuil.’
35 ‘Heer, ik ben nog nooit in Babylon geweest,’ zei Habakuk, ‘en waar die kuil is weet ik niet.’
36 De engel van de Heer pakte hem bij zijn kruin en droeg hem in een zucht naar Babylon,
waar hij hem aan de rand van de kuil neerzette.
37 ‘Daniël, Daniël,’ riep Habakuk, ‘hier is het middagmaal dat God je heeft gezonden.’
38 En Daniël zei: ‘U hebt dus aan mij gedacht, God. U laat wie u liefhebben nooit in de
steek.’
39 Daniël stond op en begon te eten. Habakuk werd door de engel van God onmiddellijk
weer teruggebracht naar zijn woonplaats.
40 Op de zevende dag kwam de koning om over Daniël te rouwen. Hij liep naar de kuil, keek
erin en zag Daniël zitten.
41 Hij juichte: ‘Groot bent u, Heer, God van Daniël! Er is geen andere god dan u.’

42 Hij trok Daniël uit de kuil en liet degenen die Daniëls ondergang hadden willen
bewerkstelligen in de kuil gooien, en zij werden onmiddellijk, pal voor zijn ogen,
verslonden
Zingen:

NLb Lied 763:1, 2, 3

Lezing:
Handelingen 3: 1-10
1 Op een dag gingen Petrus en Johannes zoals gewoonlijk omstreeks het negende uur
naar de tempel voor het middaggebed.
2 Men had ook een man die al sinds zijn geboorte verlamd was naar de tempel gebracht; hij
werd daar elke dag neergelegd bij de poort die de Schone heet, om te bedelen bij de
bezoekers van de tempel.
3 Toen hij zag dat Petrus en Johannes de tempel wilden binnengaan, vroeg hij om een
aalmoes.
4 Petrus richtte zijn blik op hem, evenals Johannes, en zei: ‘Kijk ons aan.’
5 De bedelaar keek naar hen op, in de verwachting iets van hen te krijgen.
6 Maar Petrus zei: ‘Geld heb ik niet, maar wat ik wel heb, geef ik u: in de naam van Jezus
Christus van Nazaret, sta op en loop.’
7 Hij pakte hem bij zijn rechterhand om hem overeind te helpen. Onmiddellijk kwam er
kracht in zijn voeten en enkels.
8 Hij sprong op, ging staan en begon te lopen. Daarna ging hij samen met hen de tempel
binnen, lopend en springend en God lovend.
9 Alle tempelbezoekers zagen hem lopen en hoorden hem God loven.
10 Ze herkenden hem als de bedelaar die altijd bij de tempelpoort had gezeten en waren
buiten zichzelf van verbazing over wat er met hem was gebeurd.
Zingen:

NLb Lied 763: 4, 5

Lezing:
Marcus 6: 1-6
1 Hij vertrok weer en ging naar zijn vaderstad, gevolgd door zijn leerlingen.
2 Toen de sabbat was aangebroken, gaf hij onderricht in de synagoge, en vele toehoorders
waren stomverbaasd en zeiden: ‘Waar haalt hij dat allemaal vandaan? Wat is dat voor
wijsheid die hem gegeven is? En dan die wonderen die zijn handen tot stand brengen!
3 Hij is toch die timmerman, de zoon van Maria en de broer van Jakobus en Joses en Judas
en Simon? En wonen zijn zusters niet hier bij ons?’ En ze namen aanstoot aan hem.
4 Jezus zei tegen hen: ‘Nergens wordt een profeet zo miskend als in zijn eigen stad, onder
zijn verwanten en huisgenoten.’
5 Hij kon daar geen enkel wonder doen, behalve dat hij een paar zieken de handen oplegde
en hen genas.
6 Hij stond verbaasd over hun ongeloof. Hij trok rond langs de dorpen in de omtrek en
onderwees de mensen.
Zingen:

NLb Lied 151: 1, 3, 5

Overdenking
Stilte
Orgelspel
Voorbeden, stil gebed en Onze Vader
Zingen:

de gemeente gaat staan
NLb Lied 655: 1, 2, 3

Opdracht
Zegenbede
Zingen:

NLb Lied 419: 1 t/m 3 (= geheel

Orgelspel

Stichting Leergeld West-Friesland richt zich op het
voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen uit gezinnen met minimale financiële
middelen, door deze kinderen weer mee te laten doen aan binnen- en buitenschoolse
activiteiten. Leergeld biedt kansen aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar om te kunnen
deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten.
Het kan hierbij gaan om activiteiten voor kinderen op het gebied van onderwijs, sport, cultuur
of welzijn, zoals meedoen aan schoolreisjes, muziekles of lid worden van een sport- of
scoutingvereniging. Leergeld biedt deze kinderen daarmee een springplank, waardoor zij
opbloeien, kennis en vaardigheden ontwikkelen en eigenwaarde krijgen.
De stichting is aangesloten bij de vereniging Leergeld Nederland.
Bijdragen aan deze collecte kunnen worden gestort op
bankrekening NL72 INGB 0003 0107 68
t.n.v. Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Hoorn
onder vermelding van "collecte november 2021".

