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Kerkdienst Smilde, 25 september 2022 
 
Voorganger:   Ds. B. Urgert, Elp 
Organist:   Sander ter Veen 
Ouderling v. dienst: G. v.d. Bosch 

 
 
Voorbereiding 
 
Aanvangslied:               Psalm 86 vers 1, 4 
 
1 Hoor mij, Heer, wil antwoord zenden, 
zie mijn bittere ellende. 
Hoed mijn leven, U gewijd, 
stel uw knecht in veiligheid. 
Heer mijn God, wees mij genadig, 
want ik roep tot U gestadig. 
Stel mij in het blijde licht, 
want ik zoek uw aangezicht. 

4 Leer mij naar uw wil te handelen, 
laat mij in uw waarheid wandelen. 
Voeg geheel mijn hart tezaam 
tot de vrees van uwe naam. 
Heer mijn God, ik zal U loven, 
heffen ’t ganse hart naar boven. 
Ja, uw naam en majesteit 
loof ik tot in eeuwigheid. 

 
Moment van stilte; Votum en Groet; Klein Gloria 
 
Verootmoedigingsgebed 
 
Samenzang:                 Psalm 86 vers 2 
 
2 Ja tot U hef ik mijn leven, 
Gij zijt mild om te vergeven, 
rijk in goedertierenheid 
voor een hart dat tot U schreit. 
Heer, neem mijn gebed ter ore, 
wil mijn luide smeken horen. 
In het bitterste getij 
roep ik en Gij antwoordt mij. 
 
Wetslezing + samenvatting 
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Samenzang:                 Psalm 86 vers 5 
 
5 Gij zijt groot en zeer verheven, 
Gij doet wonderen aan ons leven. 
Gij zijt God, ja Gij alleen, 
goedertieren om ons heen. 
Heer, Gij hebt mij aangenomen, 
mij weer tot het licht doen komen 
uit de diepten van de dood. 
Ja, uw goedheid is zeer groot. 
 
Dienst van het Woord 
 
Gebed om de Heilige Geest 
 
Kinderlied:                    ELB Lied 40 ‘Het lied van het begin’ 
 
1 In het begin lag de aarde verloren, 
in het begin in de duisternis; 
God sprak zijn woord en het licht werd geboren, 
’t licht dat vandaag onze dag nog is. 
 
2 In het begin zijn de wolken en luchten, 
in het begin is de hemel ontstaan, 
God sprak zijn woord en de wateren vluchtten: 
zo bracht Hij scheiding en ruimte aan. 
 
3 In het begin is de aarde gekomen, 
in het begin uit de diepte der zee. 
In het begin kwam het gras en de bomen, 
bloeiden de bloemen en graasde het vee. 
 
4 In het begin zijn de sterren gaan branden, 
in het begin kwam de zon en de maan. 
Boven het land en de zee en de stranden 
wijzen zij wegen en tijden aan. 
 
5 In het begin kwamen de vogels gevlogen,  
in het begin werd hun lied al gehoord. 
Vissen in ’t water, wat leeft op het droge: 
God schiep de dieren, elk naar hun soort. 
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6 In het begin riep God mensen tot leven,  
in het begin was het woord in hun mond. 
Wat was het goed om op aarde te wonen,  
wat was God blij dat de wereld bestond. 
 
vertrek naar de kindernevendienst 
 
Schriftlezing:                Jesaja 43:1-21 
 

1Welnu, dit zegt de HEER, 
die jou schiep, Jakob, die jou vormde, 
Israël: 
Wees niet bang, want ik zal je vrijkopen, 
ik heb je bij je naam geroepen, je bent 
van mij! 
2Moet je door het water gaan – ik ben 
bij je; 
of door rivieren – je wordt niet 
meegesleurd. 
Moet je door het vuur gaan – het zal je 
niet verteren, 
de vlammen zullen je niet verschroeien. 
3Want ik, de HEER, ben je God, 
de Heilige van Israël, je redder. 
Voor jou geef ik Egypte als losgeld, 
Nubië en Seba ruil ik in tegen jou. 
 

4Jij bent zo kostbaar in mijn ogen, 
zo waardevol, en ik houd zo veel van je 
dat ik de mensheid geef in ruil voor jou, 
ja alle volken om jou te behouden. 
5Wees niet bang, want ik ben bij je. 
Ik haal je nakomelingen uit het oosten 
terug, 
uit het westen breng ik jullie bijeen. 
6Tegen het noorden zeg ik: Geef hier! 
Het zuiden gebied ik: Laat los! 
Breng mijn zonen terug van verre, 
mijn dochters van de einden der aarde, 
7allen over wie mijn naam is 
uitgeroepen, 
en die ik omwille van mijn majesteit 

geschapen heb, gemaakt en gevormd. 
8Laat dit volk naar voren treden, 
een blind volk, ook al heeft het ogen, 
doof, ook al heeft het oren. 
9Alle volken zullen zich verzamelen, 
alle naties komen bijeen. 
Wie van hun goden heeft aangekondigd 
wat eertijds nog te gebeuren stond? 
Laten zij getuigen leveren om hun gelijk 
te bewijzen, 
opdat ieder die hen hoort zal zeggen: 
‘Het is zo!’ 
10Mijn getuige zijn jullie – spreekt 
de HEER –, 
mijn dienaar, die ik uitgekozen heb 
opdat jullie mij zouden kennen en 
vertrouwen, 
en zouden inzien dat ik het ben. 
Vóór mij is er geen god gevormd, 
en na mij zal er geen zijn. 
11Ik, ík ben de HEER! 
Buiten mij is er niemand die redt. 
12Ik heb redding aangekondigd en 
redding gebracht, 
jullie hoorden het van mij, niet van een 
vreemde. 
Jullie zijn mijn getuige – spreekt 
de HEER –, 
dat ik werkelijk God ben 
13en dat ik blijf wat ik ben. 
Niemand kan zich aan mijn macht 
onttrekken. 
Wat mijn hand doet, wie maakt het 
ongedaan? 
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14Dit zegt de HEER, jullie bevrijder, 
de Heilige van Israël: 
Omwille van jullie zend ik iemand naar 
Babel; 
ik maak alle Chaldeeën tot vluchteling 
en jaag hen jammerend hun schepen 
op. 
15Ik ben de HEER, jullie Heilige, 
de schepper van Israël, jullie koning. 
16Dit zegt de HEER, 
die een weg baande door de zee 
en een pad door machtige wateren, 
17die paarden en wagens liet uitrukken, 
een heel leger van geweldenaars – 
daar lagen ze, en ze stonden niet meer 
op, 
ze zijn vergaan, als een kwijnende vlam 
gedoofd. 

18Blijf niet staan bij wat eertijds is 
gebeurd, 
laat het verleden nu rusten. 
19Zie, ik ga iets nieuws verrichten, 
nu ontkiemt het – heb je het nog niet 
gemerkt? 
Ik baan een weg door de woestijn, 
maak rivieren in de wildernis. 
20De wilde dieren zullen mij eer 
bewijzen, 
de jakhalzen en de struisvogels, 
omdat ik water schep in de woestijn 
en rivieren in de wildernis; 
het volk dat ik heb uitgekozen, laat ik 
drinken. 
21Dit is het volk dat ik mij gevormd heb, 
het zal mijn lof verkondigen. 

 
Samenzang:                 Lied 513 ‘God heeft het eerste woord’ 
 
1 God heeft het eerste woord. 
Hij heeft in den beginne 
het licht doen overwinnen, 
Hij spreekt nog altijd voort. 
 
2 God heeft het eerste woord. 
Voor wij ter wereld kwamen, 
riep Hij ons reeds bij name, 
zijn roep wordt nog gehoord. 
 

3 God heeft het laatste woord. 
Wat Hij van oudsher zeide, 
wordt aan het eind der tijden 
in heel zijn rijk gehoord. 
 
4 God staat aan het begin 
en Hij komt aan het einde. 
Zijn woord is van het zijnde 
oorsprong en doel en zin. 

 
Schriftlezing:                Matteüs 24:24-42 
 
24Want er zullen valse messiassen en valse profeten komen, die indrukwekkende 
tekenen en wonderen zullen verrichten om ook Gods uitverkorenen zo mogelijk te 
misleiden. 25Let op, ik heb jullie dit van tevoren gezegd. 26Wanneer ze dus tegen jullie 
zeggen: “Kom mee, hij is in de woestijn,” ga er dan niet heen, of als ze zeggen: “Kijk, hij 
is daarbinnen,” geloof dat dan niet. 27Want zoals een bliksemschicht vanuit het oosten 
weerlicht tot in het westen, zo zal ook de Mensenzoon komen. 28Waar een lijk is, daar 
zullen de gieren zich verzamelen. 
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29Meteen na de verschrikkingen van die dagen zal de zon verduisterd worden en de 
maan geen licht meer geven, de sterren zullen uit de hemel vallen en de hemelse 
machten zullen wankelen. 30Dan zal aan de hemel het teken zichtbaar worden dat de 
komst van de Mensenzoon aankondigt, en alle stammen op aarde zullen zich van 
ontzetting op de borst slaan als ze de Mensenzoon zien komen op de wolken van de 
hemel, bekleed met macht en grote luister. 31Dan zal hij zijn engelen uitzenden, en 
onder luid bazuingeschal zullen zij zijn uitverkorenen uit de vier windstreken 
bijeenbrengen, van het ene uiteinde van de hemelkoepel tot het andere. 32Leer van de 
vijgenboom deze les: zo gauw zijn takken uitlopen en in blad schieten, weet je dat de 
zomer in aantocht is. 33Zo moeten jullie ook weten, wanneer je dat alles ziet, dat het 
einde nabij is. 34Ik verzeker jullie: deze generatie zal zeker nog niet verdwenen zijn 
wanneer al die dingen gebeuren. 35Hemel en aarde zullen verdwijnen, maar mijn 
woorden zullen nooit verdwijnen. 
36Niemand weet wanneer die dag en dat moment zullen aanbreken, ook de hemelse 
engelen en de Zoon niet, alleen de Vader weet het. 37Zoals het was in de dagen van 
Noach, zo zal het zijn wanneer de Mensenzoon komt. 38Want zoals men in de dagen 
voor de vloed alleen maar bezig was met eten en drinken, met trouwen en 
uithuwelijken, tot aan de dag waarop Noach de ark binnenging, 39en zoals men niet 
wist dat de vloed zou komen, totdat die kwam en iedereen wegnam, zo zal het ook zijn 
wanneer de Mensenzoon komt. 40Dan zullen er twee op het land aan het werk zijn, van 
wie de een zal worden meegenomen en de ander achtergelaten. 41Van twee vrouwen 
die samen aan de molen draaien, zal de ene worden meegenomen en de andere 
achtergelaten. 42Wees dus waakzaam, want jullie weten niet op welke dag jullie Heer 
komt. 
 
Verkondiging 
 
Samenzang:                 Gezang 834 ‘Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht’ 
 
1 Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht! 
God, laat mij voor uw aangezicht, 
geheel van U vervuld en rein, 
naar lijf en ziel herboren zijn. 
 
2 Schep, God, een nieuwe geest in mij, 
een geest van licht, zo klaar als Gij; 
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt 
en ga de weg die U behaagt. 

 
 
 
 
 
3 Wees Gij de zon van mijn bestaan, 
dan kan ik veilig verder gaan, 
tot ik U zie, o eeuwig licht, 
van aangezicht tot aangezicht. 

 
Dienst van het antwoord 
 
Gesproken Geloofsbelijdenis 



6 
 

Samenzang:                 ELB Lied 382: ‘Heer, uw licht en uw liefde schijnen’ 
 
1 Heer, uw licht en uw liefde schijnen 
waar U bent zal de nacht verdwijnen. 
Jezus, licht van de wereld, vernieuw ons. 
Levend Woord, ja uw waarheid bevrijdt ons. 
Schijn in mij, schijn door mij. 
 
Refrein 
Kom, Jezus kom, 
vul dit land met uw heerlijkheid. 
Kom Heil'ge Geest, stort op ons uw vuur. 
Zend uw rivier, 
laat uw heil heel de aard' vervullen. 
Spreek, Heer, uw woord: dat het licht overwint. 
 
2 Heer, 'k wil komen in uw nabijheid. 
Uit de schaduwen in uw heerlijkheid. 
Door het bloed mag ik U toebehoren. 
Leer mij, toets mij, uw stem wil ik 
horen. 
Schijn in mij, schijn door mij. 
(Refrein) 
 

3 Staan wij oog in oog met U Heer. 
Daalt uw stralende licht op ons neer. 
Zichtbaar, tastbaar wordt U in ons 
leven. 
U volmaakt wie volkomen zich geven. 
Schijn in mij, schijn door mij. 
(Refrein) 
 

Dankzegging en voorbeden 
 
(Inzameling van de gaven) / binnenkomst van de kinderen 
 
Slotzang:                      ELB Lied 406: ‘Eens zal op de grote morgen…' 
 
1 Eens zal op de grote morgen 
klinken het bazuin geschal, 
dan zal Jezus wederkomen 
als de Rechter van `t heelal. 
Wie zal op de grote morgen 
buigen voor die majesteit? 
Wie zal op die grote mogen 
vluchten voor die heerlijkheid? 
 
 
 
 

2 Eens zal op de grote morgen 
t'mensdom zwijgen eind'lijk stil; 
dan zal Jezus Christus vragen: 
'Wat deed u om mijnentwil?' 
Wie zal op de grote morgen 
buigen voor die majesteit? 
Wie zal op die grote mogen 
vluchten voor die heerlijkheid? 
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3 Eens zal op de grote morgen 
Jezus' macht worden erkend; 
dan zal ieder mens beseffen, 
dat Gods Woord geen leugens kent. 
Wie zal op de grote morgen 
buigen voor die majesteit? 
Wie zal op die grote mogen 
vluchten voor die heerlijkheid? 
 

4 Eens zal op de grote morgen 
blank en bruin worden vereend; 
kleur of ras is niet belangrijk, 
maar Gods gunst aan ons verleend. 
Wie zal op de grote morgen 
buigen voor die majesteit? 
Wie zal op die grote mogen 
vluchten voor die heerlijkheid? 

 
Heenzending en Zegen 
 


