
ZONDAG 22 OKTOBER 2017 
Protestantse Gemeente De Wijngaard   

= Gelselaar = 
 

Vijfde zondag van de Herfst 
 

Herdenking 
500 jaar Reformatie 1517-2017 

400 jaar Hervorming in Gelselaar 1617-2017 
 

thema: 'Stelling nemen' 
 
 

 
 

“God tot vriend te hebben is 
troostrijker dan de vriendschap 

van de hele wereld”   
 

Maarten Luther  ~  1483 –1546 
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Gelselaar – bij de Ochtenddienst 

 

Op allerlei manieren is er nationaal én internationaal veel aandacht 
voor de herdenking van 500 jaar Reformatie. 

In het jaar 1517 spijkerde Maarten Luther zijn 95 stellingen op de deur 
van de slotkapel te Wittenberg in Duitsland. 

Het is maar zeer de vraag of het historisch ook écht zo gebeurd is 
(waarschijnlijk gaat het toch om een legende), 

maar het staat wel vast dat die 95 stellingen van Luther heel wat 
ontketend hebben...En daar wordt bij stilgestaan. 

In Gelselaar staat de dienst vanmorgen in het teken van deze 
herdenking met het thema ‘Stelling nemen’, 

met als bijzonder gegeven dat er ook aandacht zal zijn voor 400 jaar 
Hervorming in Gelselaar vanwege het jaartal 1617. 

We herdenken vanmorgen als het ware ‘in het kwadraat’... Wensen we 
elkaar een goede en gezegende dient toe! 

 
ds. Harry Tacken 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
voorganger: ds. H. Tacken, Rosmalen 

ouderling: Gerda Freriks 
Lector: Brendie Hilhorst 

organist: Gerrit Ebbekink 
Koster: Tonnie Heurneman 
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Welkom en afkondiging: 
[door de ouderling van dienst] 
 
gemeente gaat staan 

OPENING VAN DE DIENST 
 
Zingen: uit Psalm 95 
[Liedboek (LB) nr. 95:1.3] 
  

 
 
 
2.  Groot God is Hij, Hij strijdt vooraan, 
 de goden zijn Hem onderdaan; 
 de hoge bergen houdt Hij staande. 
 Het hart der aard' is in zijn hand. 
 Hij riep de zee, Hij schiep het land. 
 Hij is het, die de weg ons baande. 
 
Stil gebed: 
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Votum en groet: 
 Onze hulp en onze verwachting 
 is van God, onze Heer.  
 Hij die alles maakte, 
 laat niet los wat Hij bego. 
 
 Genade en vrede van Gpd. De Vader; 
 door Jezus, zijn Zoon, Immanuel,  
 Hij woont met zijn Geest in ons. 
 Hallelujah, hallelujah, amen! 
  
Zingen: uit Psalm 95: 3 
 
3.  Kom, werpen wij ons voor de Heer 
 die ons gemaakt heeft biddend neer, 
 wij, die het volk zijn van zijn weide. 
 Want onze God, Hij gaat ons voor, 
 Hij trekt met ons de diepte door. 
 Zijn hand zal ons als schapen leiden. 
 
gemeente gaat zitten 
 
Inleiding op de dienst: 
 
Kyrie-gebed: afgesloten met 

 ♫ Heer ontferm U, Heer ontferm U, Heer ontferm U! ♫ 
 
Gloria: 'Alle eer en alle glorie'    
[LB nr. 305] 
 
1. Alle eer en alle glorie 
 geldt de luisterrijke naam! 
 Vier de vrede die Hij heden 
 uitroept over ons bestaan. 
 Aangezicht / vol van licht, 
 zie ons met ontferming aan! 
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2.  Alle eer en alle glorie  
 geldt de Zoon, de erfgenaam!  
 Als genade die ons toekomt  
 is Hij onze nieuwe naam.  
 Licht uit licht, / vergezicht,  
 steek ons met uw stralen aan!  
  
3.  Alle eer en alle glorie  
 geldt de Geest die leven doet,  
 die de eenheid in ons ademt,  
 vlam, die ons vertrouwen voedt!  
 Levenszon, / liefdesbron,  
 maak de tongen los voorgoed! 

 
DIENST VAN HET WOORD 

 
Lezen: Habakuk 2:1-4     
[uit de Nieuwe Bijbelvertaling 2004] 
 
 Ik ga nu op mijn wachtpost staan, 
 betrek mijn post op het bolwerk, 
 kijk uit om te zien wat de HEER mij zal zeggen, 
 wat hij mij antwoordt op mijn verwijt. 
 Dit was het antwoord van de HEER. 
 Schrijf dit visioen op, 

grif het duidelijk in platen, zodat het snel te lezen is. 
 Het visioen wacht tot zijn tijd gekomen is, 
 het getuigt ervan, het liegt niet. 
 Ook al is het nog niet vervuld, 
 wacht maar, het komt zeker, 
 het zal niet uitblijven. 
 Wie niet oprecht is kwijnt weg, 
 maar de rechtvaardige zal leven door zijn trouw. 
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Zingen: Houd ons bijeen, God, rond uw woord  
[LB nr. 721] 

 
2.  Kom, Christus, toon uw ware kracht 
 en breng uw liefde aan de macht! 
 Behoed uw kerk in haar verdriet, 
 dat zij U zegent in haar lied!  
 
3.  Blaas, Trooster, ons uw adem in,  
 maak ons op aarde eensgezind.  
 En gaan wij door de laatste poort,  
 leid ons dan met uw levenswoord.  
 
Lezen: Romeinen 1:17 
[uit de Nieuwe Bijbelvertaling 2004] 

In het evangelie openbaart zich dat God enkel en alleen wie gelooft als 
rechtvaardige aanneemt, zoals ook geschreven staat: ‘De rechtvaardige zal 
leven door geloof.’  
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Zingen: 'Een vaste burcht is onze God'    
[LB nr. 898:1-2] 

 
 
2.  Al onze macht is ijdelheid: 

wij gaan terstond verloren, 
wanneer de held niet voor ons strijdt, 
die God heeft uitverkoren. 
Zo gij 't nog niet wist; 
Jezus Christus is 't, 
de Heer van 't heelal, 
die overwinnen zal, 
God zelf staat ons terzijde.  
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Lezen: Galaten 3:6-11  

Van Abraham wordt gezegd: ‘Hij vertrouwde op God, en dat werd hem als 
een daad van gerechtigheid toegerekend.’ U ziet dus dat zij die geloven 
kinderen van Abraham zijn. Nu heeft de Schrift voorzien dat God ook 
andere volken door geloof zou aannemen en daarom aan Abraham 
verkondigd: ‘In jou zullen alle volken gezegend worden.’ En dus wordt 
iedereen die gelooft samen met Abraham, de gelovige, gezegend. Maar 
iedereen die op de wet vertrouwt is vervloekt, want er staat geschreven: 
‘Vervloekt is eenieder die niet alles doet wat het boek van de wet bepaalt.’ 
Dat niemand door de wet voor God rechtvaardig wordt, is volkomen 
duidelijk, want er staat ook geschreven: ‘De rechtvaardige zal leven door 
geloof.’  

 
Zingen: 'Als een hert dat verlang naar water'   
[uit: Hemelhoog – protestants evangelische liedbundel nr. 16 – naar Ps. 42:2] 
 

 



9 

 

Uitleg en verkondiging: 
 
Zingen: 'Ik geloof in God de Vader'     
[LB nr. 340b] 
 
 Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, 
 Schepper des hemels en der aarde. 
 En in Jezus Christus, 
 Zijnen enig geboren Zoon,  
 onze Here,  
 die ontvangen is van de Heilige Geest, 
 geboren uit de maagd Maria, 
 die geleden heeft onder Pontius Pilatus, 
 is gekruisigd, gestorven en begraven, 
 nedergedaald ter helle; 
 ten derde dage wederom opgestaan 
 van de doden, 
 opgevaren ten hemel, 
 zittende ter rechterhand Gods, 
 des almachtigen Vaders, 
 vanwaar Hij komen zal om te oordelen 
 de levenden en de doden. 
 Ik geloof in de Heilige Geest, 
 Ik geloof één heilige, algemene, 
 Christelijke kerk, 
 de gemeenschap der heiligen, 
 vergeving der zonden, 
 wederopstanding des vleses 
 en een eeuwig leven.  
 Amen. Amen. Amen. 
 

DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN 
 
Dankgebed en Voorbede: 
[bij de voorbede zingen we LB 367e] 

 ♫ Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons. ♫ 

Stil Gebed: 
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Zingen: 'Vader die woont in hemels licht' 
[LB nr. 370] 

 

 
 
2.  Uw wil geschiede, goede God, 
 laat ons niet over aan ons lot, 
 bewaar de aarde voor de dood 
 en geef van dag tot dag ons brood. 
 Vergeef als wij: laat uw geduld 
 steeds groter zijn dan onze schuld. 
 
3.  Leid ons niet in verzoeking, Heer, 
 verlos ons, maak ons meer en meer 
 tot mensen aan uw beeld gelijk –  
 want U behoort het koninkrijk,  
 de kracht, de hoogste heerlijkheid  
 nu en in alle eeuwigheid.  
 
 
Inzameling van de gaven: 
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Zingen: 'Wij delen'  = Kerk In Actie-lied 
[onder het houden van de collecte]  
 

 
 
2.  Wij delen met jou, en met iedereen 

de hoop en liefde van God. 
Vijf broden, twee vissen, de Heer die het brak 
en niemand kwam iets te kort. 
Zo mogen wij delen met handen en hart 
totdat het een overvloed wordt. 

 
3.  Wij delen ver weg, wij delen dichtbij, 

een kerk, een wereld, een God. 
Vijf broden, twee vissen, de Heer die het brak 
en niemand kwam iets te kort. 
Dat wonder voltrekt zich nog iedere dag, 
als delen een deel van ons wordt. 
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gemeente gaat staan 
TOT BESLUIT 

 
Zingen: 'Ga met God en Hij zal met je zijn'    
[LB 416:1.3.4] 
 
1.  Ga met God en Hij zal met je zijn, 
 jou nabij op al je wegen 
 met zijn raad en troost en zegen. 
 Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
3.  Ga met God en Hij zal met je zijn: 
 in zijn liefde je bewaren,  
 in de dood je leven sparen. 
 Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
[tussenspel] 
 
4.  Ga met God en Hij zal met je zijn, 
 tot wij weer elkaar ontmoeten, 
 in zijn naam elkaar begroeten. 
 Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
Uitzending en zegen: 
 
Zingen: 'Amen, amen, amen, amen!' 
[m: LB 705 'Ere zij aan God, de Vader'] 
 
 Amen, amen, amen, amen! 
 Zegt het voort, zegt wereldwijd: 
 vreemden worden erfgenamen, 
 mensen, zingt, en vogels, fluit! 
 Hij zal komen, bij ons wonen, 
 heel de aarde is zijn bruid! 

 
 
 
 


