
Protestantse Gemeente Smilde   zondag 2 mei 2021, 09.30 uur 
Veenhoopsweg 13,    kerkelijk jaar:    vijfde zondag van Pasen 
9422 AA Smilde    liturgische kleur: wit – kleur van het Feest 
 
 
 
 

‘Cantate Domino canticum novum...’ 
 

Vandaag is het de vijfde zondag van Pasen, Cantate (Zingt),  
naar Psalm 98,1a: 
‘Zingt voor de Ene een nieuw gezang, 
want wonderen heeft hij gedaan…’ (‘Naardense Bijbel’, 2014) 

 
voorganger:   ds Hendrik Marsman, Nooitgedacht 
ouderling van dienst: Annie Daling 
organist:   Klaas van der Kolk 
lector:   Margreet Kiers 

ORDE VAN DE LITURGIE 
 
klokgelui, inleidend orgelspel 
de kerkenraad bereidt zich voor in gebed, de gemeente bereidt zich voor in stilte 
 
welkom      (ouderling van dienst) 

NADEREN 

intro bij de vijfde paaszondag, Cantate  (voorganger; naar Psalm 98,5)  
 
psalm van de opgang    psalm 98:1,4 (ORGEL en VOORGANGER) 
1 Zing een nieuw lied voor God de Here, 
want Hij bracht wonderen tot stand. 
Wij zien Hem heerlijk triomferen 
met opgeheven rechterhand. 
Zing voor den Heer, Hij openbaarde 
bevrijdend heil en bindend recht 
voor alle volkeren op aarde. 
Hij doet zoals Hij heeft gezegd. 

4 Laat alle zeeën, alle landen 
Hem prijzen met een blij geluid. 
Rivieren klappen in de handen, 
de bergen jubelen het uit. 
Hij komt, Hij komt de aarde richten, 
Hij komt, o volken wees verblijd, 
Hij komt zijn koninkrijk hier stichten, 
zijn heil en zijn gerechtigheid. 

 
‘Sjema Israel’   ‘Hoor, Israël’ (Deut. 6,4-5; ‘Naardense Bijbel’, 2014) 
 
verstilling, bemoediging en groet, drempelgebed  
 
vervolg opgangspsalm    psalm 98:2 (ORGEL en VOORGANGER) 
2 Ja, Hij is ons getrouw gebleven, 
Hij heeft in goedertierenheid, 
naar de belofte eens gegeven, 
het huis van Israël bevrijd. 

Zijn volk is veilig in zijn handen. 
Hij heeft zijn heerlijkheid ontvouwd. 
Zo werd tot in de verste landen 
het heil van onze God aanschouwd. 

 
 



kyrie 
voorganger: … Daarom roepen wij: Kyrie eleison! Heer, ontferm u! Amen 
aansluitend: 
gloria      psalm 98:3 (ORGEL en VOORGANGER) 
3 Laat heel de aarde_een loflied we-
zen, 
de psalmen gaan van mond tot mond. 
De naam des Heren wordt geprezen, 
lofzangen gaan de wereld rond. 

Hosanna voor de grote Koning, 
verhef, bazuin, uw stem van goud, 
de Heer heeft onder ons zijn woning, 
de Heer die bij ons intocht houdt. 

 
Decaloog / Tien Woorden / Tien Leefregels 
 
lied bij de leefregels    lied 919:1,2,4 
ORGEL en VOORGANGER: 1 Gij die alle sterren houdt / in uw hand gevangen, 

Here God, hoe duizendvoud / wekt Gij ons verlangen! 
Ach, ons hart / is verward, / leer het op uw lichte 
hoge rijk zich richten. 

 
ORGEL: 2 Want de lichten die wij zelf / aan de hemel stelden, 

glinst’rend in het zwart gewelf, / sterren, ongetelde, 
al hun glans / dooft nochtans, / dan is heel ons leven 
door de nacht omgeven. 

 
ORGEL en VOORGANGER: 4 Christus, stille vaste ster, / o Gij licht der lichten, 

waarnaar wij van her en der / onze schreden richten, 
geef ons moed; / 't is ons goed / U te zien, Getrouwe, 
uw hoog rijk te aanschouwen. 

 
HOREN EN VERSTAAN 

gebed om de Geest 
 
de Schriften     (lector; ‘De Nieuwe Bijbelvertaling’, 2004) 
 tora     Genesis 6,5-22 
Noach 
5 De HEER zag dat alle mensen op aarde 
slecht waren: alles wat ze uitdachten 
was steeds even slecht. 6 Hij kreeg er 
spijt van dat hij mensen had gemaakt en 
voelde zich diep gekwetst. 7 Ik zal de 
mensen die ik geschapen heb van de 
aarde wegvagen, dacht hij, en met de 
mensen ook het vee, de kruipende die-
ren en de vogels, want ik heb er spijt van 
dat ik ze heb gemaakt. 8 Alleen Noach 
vond bij de HEER genade. 

9 Dit is de geschiedenis van Noach en 
zijn nakomelingen. Noach was een 

rechtschapen man; hij was in zijn tijd de 
enige die een voorbeeldig leven leidde, 
in nauwe verbondenheid met God. 10 
Hij had drie zonen: Sem, Cham en Jafet. 

11 In Noachs tijd was de aarde in Gods 
ogen verdorven en vol onrecht. 12 Toen 
God zag dat de aarde door en door 
slecht was, dat iedereen een verderfelijk 
leven leidde, 13 zei hij tegen Noach: ‘Ik 
heb besloten een einde te maken aan 
het leven van alle mensen, want door 
hen is de aarde vol onrecht. Ik ga hen 
vernietigen, en de aarde erbij. 14 Maak 
jij nu een ark van pijnboomhout. Maak 



daar verschillende ruimten in, en bestrijk 
hem vanbinnen en vanbuiten met pek. 
15 Maak hem driehonderd el lang, vijftig 
el breed en dertig el hoog. 16 Je moet er 
een lichtopening in aanbrengen en aan 
de bovenkant één el openlaten; de in-
gang moet je in de zijkant maken. De ark 
moet een benedenverdieping krijgen en 
daarboven nog twee verdiepingen. 17 Ik 
laat een grote vloed over de aarde ko-
men, een watermassa die haar zal over-
spoelen, om alles onder de hemel waar-
in levensadem is te vernietigen; alles op 
aarde zal omkomen. 18 Maar met jou zal 
ik een verbond sluiten. Jij moet de ark in 

gaan, samen met je zonen, je vrouw en 
de vrouwen van je zonen. 19 En van alle 
dieren moet je er twee in de ark bren-
gen, om ervoor te zorgen dat die met jou 
in leven blijven. Een mannetje en een 
wijfje moeten het zijn. 20 Van alle soor-
ten vogels, van alle soorten vee en van 
alles wat op de aardbodem rondkruipt, 
zullen er twee naar je toe komen; die 
zullen in leven blijven. 21 Leg ook een 
voorraad aan van alles wat eetbaar is, 
zodat jullie allemaal te eten hebben.’ 22 
Noach deed dit; hij deed alles zoals God 
het hem had opgedragen. 

 
 antwoordlied    lied 603 
ORGEL en VOORGANGER:1 De vloed van vόόr de tijd, / van voor gij hebt gesproken. 
    De nacht van vóór het licht. / De dood van vóór uw naam. 
 
ORGEL: 2 Wat wilt Gij dat ik ben, / een wrakhout op de golven?  
  Wie weet ik dat Gij zijt? / De ark van mijn behoud.  
 
ORGEL en VOORGANGER:3 Van vóór de vloed zijt Gij. / Nog eer ik werd geboren, 
    had Gij mijn koers gezet / door deze diepten heen. 
 
ORGEL: 4 En na de vloed komt Gij. / Uw boog staat in de wolken,  
  uw uitgestrekte arm, / uw hand die ons bevrijdt.  
 
ORGEL en VOORGANGER:5 En ooit zal hoog en droog / op gouden fundamenten 
    uw stad voor eeuwig staan. / En dood zal niet meer zijn. 
 
 evangelie van Jezus Christus  Matteüs 24,37-44 
37 Zoals het was in de dagen van Noach, 
zo zal het zijn wanneer de Mensenzoon 
komt. 38 Want zoals men in de dagen 
voor de vloed alleen maar bezig was met 
eten en drinken, met trouwen en uithu-
welijken, tot aan de dag waarop Noach 
de ark binnenging, 39 en zoals men niet 
wist dat de vloed zou komen, totdat die 
kwam en iedereen wegnam, zo zal het 
ook zijn wanneer de Mensenzoon komt. 
40 Dan zullen er twee op het land aan 
het werk zijn, van wie de een zal worden 
meegenomen en de ander achtergela-

ten. 41 Van twee vrouwen die samen 
aan de molen draaien, zal de ene wor-
den meegenomen en de andere achter-
gelaten. 42 Wees dus waakzaam, want 
jullie weten niet op welke dag jullie Heer 
komt. 43 Besef wel: als de heer des hui-
zes had geweten in welk deel van de 
nacht de dief zou komen, dan zou hij 
wakker gebleven zijn en niet in zijn huis 
hebben laten inbreken. 44 Daarom moe-
ten ook jullie klaarstaan, want de Men-
senzoon komt op een tijdstip waarop je 
het niet verwacht. 

 



lied na de lezingen   lied 885:1 (ORGEL) 
Groot is uw trouw, o Heer, 
mijn God en Vader. 
Er is geen schaduw van omkeer bij U. 
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde 
die Gij steeds waart; dat bewijst Gij ook nu. 
Groot is uw trouw, o Heer, 
groot is uw trouw, o Heer, 
iedere morgen aan mij weer betoond. 
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. 
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond. 

 
preek 
 
stiltemoment 
 
muzikaal meditatief    (ORGANIST) 
 
preeklied     lied 905:1,3,4 
ORGANIST en VOORGANGER: 1 Wie zich door God alleen laat leiden,  

enkel van Hem zijn heil verwacht, 
weet Hem nabij, ook in de tijden  
die dreigend zwart zijn als de nacht. 
Want wie op God alleen vertrouwt,  
heeft nooit op zand zijn huis gebouwd. 

 
ORGANIST: 3 Laat dan uw stilte ook uw kracht zijn 

en leef uw leven opgewekt. 
Laat Gods genade u genoeg zijn, 
die voor u uit zijn sporen trekt. 
Hij is het zelf die ons voorziet; 
wat ons ontbreekt ontgaat hem niet. 

 
ORGANIST en VOORGANGER: 4 Zing maar en bid, en ga Gods wegen,  

doe wat uw hand vindt om te doen.  
Weet dat de hemel zelf u zegent,  
u brengt naar weiden fris en groen.  
Wie zich op God alleen verlaat,  
weet dat Hij altijd met ons gaat. 

 
GEBEDEN  

dankzegging en voorbeden, stil gebed 
 
voorganger: … Wij besluiten onze gebeden met de woorden die Christus zelf ons op 
de lippen legt: 
 
 



Gebed des Heren    lied 369b (mp3) 
Onze Vader in de hemel, 
 
uw naam worde geheiligd, 
uw koninkrijk kome. 
Uw wil geschiede  
zoals in de hemel ook op aarde. 
 
Geef ons heden ons dagelijks brood. 
En vergeef ons onze schulden, 
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. 
En leid ons niet in verzoeking, 
Maar verlos ons van de boze. 
 
Want van u is het koninkrijk  
en de kracht en de heerlijkheid  
in eeuwigheid. Amen. 
 

GEZEGEND GEZONDEN 

slotlied bij zondag Cantate   lied 655 
ORGEL en VOORGANGER: 1 Zing voor de Heer een nieuw gezang! 

Hij laaft u heel uw leven lang 
met water uit de harde steen. 
Het is vol wond’ren om u heen. 

 
ORGEL: 2 Hij gaat u voor in wolk en vuur, 

gunt aan uw leven rust en duur 
en geeft het zin en samenhang. 
Zingt dan de Heer een nieuw gezang! 

 
ORGEL en VOORGANGER: 3 Een lied van uw verwondering 

dat nόg uw naam niet onderging, 
maar weer opnieuw geboren is 
uit water en uit duisternis. 

 
ORGEL: 4 De hand van God doet in de tijd 

tekenen van gerechtigheid. 
De Geest des Heren vuurt ons aan 
de heilge tekens te verstaan. 

 
ORGEL en VOORGANGER: 5 Wij zullen naar zijn land geleid 

doorleven tot in eeuwigheid 
en zingen bij zijn wederkeer 
een nieuw gezang voor God de Heer. 

 
 
 



de gemeente gaat staan 
 
heenzending en zegening 
voorganger: …  en geve hij u licht. 
 
amen      lied 415:3 (ORGEL en VOORGANGER) 
3 Amen, amen, amen!  
Dat wij niet beschamen 
Jezus Christus onze Heer, 
amen, God, uw naam ter eer! 
 

αΩα 
 
lied van het land    lied 708:1,6 (mp3) 
1 Wilhelmus van Nassouwe 
ben ik van duitsen bloed, 
den vaderland getrouwe 
blijf ik tot in den dood. 
Een prinse van Oranje 
ben ik vrij onverveerd, 
den koning van Hispanje 
heb ik altijd geeerd. 

6 Mijn schild ende betrouwen 
zijt Gij, o God, mijn Heer! 
Op U zo wil ik bouwen, 
verlaat mij nimmermeer! 
Dat ik toch vroom mag blijven, 
uw dienaar te aller stond, 
de tirannie verdrijven 
die mij mijn hart doorwondt. 

 
afsluitend orgelspel 
 
bij de uitgang: inzameling van de gaven 


