
 

 

Liturgie kerkdienst 
Wijkgemeente Dorpskerk 

Hervormde Gemeente Bleiswijk 
Zondag 14 november 2021 

11.00 uur: ds. W.M. de Bruin, 
viering Heilig Avondmaal 

 

 
GEVOLGEN CORONAMAATREGELEN VOOR DE KERKDIENST 
U en jij kunnen nog steeds zonder aanmelding vooraf naar de kerk 
komen. Maar: laat minimaal één stoel leeg leeg tussen mensen van 
verschillende huishoudens. Twee lege stoelen mag ook, gebruik 
daartoe tas of jas of de bekende rode kaartjes.  
Het verplicht tonen van een QR-code bij de ingang – zoals bij andere 
instellingen het geval is - past naar onze overtuiging niet bij het karakter 
van de kerk en de kerkdienst. We doen echter een nadrukkelijk beroep 
op uw en jouw persoonlijke verantwoordelijkheid. Indien u/jij extra 
risico loopt voor uzelf of voor anderen, is het zaak daarnaar te handelen. 
Dit houdt ook in dat we bij mogelijk op Covid19 wijzende klachten bij 
onszelf of in onze naaste omgeving thuis blijven en de kerkdienst via de 
livestream volgen. 
Ook vragen we u en jou om bij verplaatsing binnen het gebouw – net 
als in de supermarkt en andere openbare gebouwen – een mondkapje 
te gebruiken. Op de zitplaats mag het mondkapje af. Bij de ingang van 
de kerk staat weer een coördinator die u/jou graag van dienst is. 
Het is heel vervelend dat deze maatregelen weer nodig zijn. Dat ervaren 
we allemaal. En daarom: WEES MILD, VRIENDELIJK EN GEDULDIG 
VOOR ELKAAR! Samen vinden we er een goede weg in! 
 
KINDERKERK  
Er is weer elke week kinderkerk en oppas. Ben je er bij? 
 
UITZENDING VIA LIVESTREAM 
Beiden kerkdiensten worden uitgezonden via de livestream.  
Makkelijk te vinden via de website Kerkdienstgemist.nl of de link op de 
link op www.dorpskerkbleiswijk.nl 

ORDE VAN DIENST zondagmorgen 14 november, 11.00 uur  
- Orgelspel  
- Welkom en mededelingen  
- Stil gebed, votum en groet 
- Zingen: Psalm 46: 1, 3 
- Gebed om ontferming en om de 
Heilige Geest 
- Kindermoment: daarna gaan de 
kinderen naar de kinderkerk 
- Schriftlezing: Openbaring 12 (NBV21) 
- Zingen: Hemelhoog 725: 1, 3  
               (= LvdK 296) 
- Verkondiging 
thema ‘Science Fiction in de Bijbel?’ 
- Zingen: Gezang 409: 1, 4 
- Inleiding op het Avondmaal en gebed 
- Viering van het Avondmaal 
- Zingen: Gezang 358: 5, 6 
- Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader 
- aankondiging collecten: St. De Hoop en kerk 
- Zingen: Hemelhoog 719 (= ELB 406) 
- Zegen, gevolgd door een samen uitgesproken ‘amen’ 
- Orgelspel  
 

 

VIERING VAN HET HEILIG AVONDMAAL 
Ook op deze Avondmaalszondag vieren we het Avondmaal in de kerk 
op onze zitplaatsen. Een schoteltje met brood en wijn staat voor iedere 
aanwezige bij de ingang klaar. Wie de dienst thuis meebeleeft, nodigen 
we uit om het Avondmaal mee te vieren met eigen brood en wijn. Als 
dat niet lukt, kunnen ook wij dat verzorgen. U/jij kunt er ook voor kiezen 
om het Avondmaal in gebed, stilte of overdenking mee te ervaren. Doe 
wat voor uw/jouw geloof tot opbouw is! 
 

COLLECTEN 
In de kerk staan bij de uitgang mandjes voor de collecten. Ook via 
de digitale collectelink of ‘spaarpotjes’ thuis kunt u/jij iets geven.  
Mogen we ook op uw/jouw bijdragen blijven rekenen? 
  

http://www.dorpskerkbleiswijk.nl/
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Bijbellezing 14 november 11.00 uur: Openbaring 12 (NBV21) 
 
Vers 1-6: De vrouw, het kind en de draak (op aarde) 

1Er verscheen in de hemel een indrukwekkend teken: een vrouw, bekleed 
met de zon, met de maan onder haar voeten en een krans van twaalf 
sterren op haar hoofd. 2Ze was zwanger en schreeuwde het uit in haar 
weeën en haar barensnood. 3Er verscheen een tweede teken in de 
hemel: een grote, vuurrode draak, met zeven koppen en tien hoorns, en 
op elke kop een kroon. 4Met zijn staart sleepte hij een derde van de 
sterren aan de hemel mee en smeet ze op de aarde. De draak ging voor 
de vrouw staan die op het punt stond haar kind te baren, om het te 
verslinden zodra ze bevallen was. 5Maar toen ze het kind gebaard had 
– een zoon, die alle volken met een ijzeren herdersstaf zal hoeden –, 
werd het dadelijk weggevoerd naar God en zijn troon. 6De vrouw zelf 
vluchtte naar de woestijn. God had daar een plaats voor haar 
gereedgemaakt, waar twaalfhonderdzestig dagen lang voor haar gezorgd 
zou worden. 
 
Vers 7-12: De oorlog tussen Michaël en de draak (in de hemel) 

7Toen brak er oorlog uit in de hemel. Michaël en zijn engelen bonden de 
strijd aan met de draak. De draak en zijn engelen boden 
tegenstand 8maar werden verslagen; sindsdien is er voor hen in de hemel 
geen plaats meer. 9De grote draak werd op de aarde gegooid. Hij is de 
slang van weleer, die duivel of Satan wordt genoemd en die de hele 
wereld misleidt. Samen met zijn engelen werd hij op de aarde 
gegooid. 10Toen hoorde ik een luide stem in de hemel zeggen: ‘Nu zijn de 
redding, de macht en het koningschap van onze God werkelijkheid 
geworden, en de heerschappij van zijn messias. Want de aanklager van 
onze broeders en zusters, die hen dag en nacht bij onze God aanklaagde, 
is ten val gebracht. 11Zij hebben hem dankzij het bloed van het lam en 
dankzij hun getuigenis overwonnen. Met de dood voor ogen hechtten ze 
niet aan het leven. 12Daarom: juich, hemel, en jullie die daar wonen! Maar 
wee de aarde en de zee: de duivel is naar jullie afgedaald! Hij is woedend, 
want hij weet dat hij geen tijd te verliezen heeft.’ 
 
Vers 13-18: De draak en de vrouw (op aarde) 

13Toen de draak zag dat hij op de aarde gegooid was, achtervolgde hij de 
vrouw die een zoon gebaard had. 14Maar de vrouw kreeg de twee 
vleugels van een grote adelaar om naar haar plaats in de woestijn te 
vliegen, waar gedurende een tijd en twee tijden en een halve tijd voor 
haar gezorgd zou worden, buiten het bereik van de slang. 15Toen spuwde 
de slang een stroom water als een rivier achter de vrouw aan om haar 
daarin mee te sleuren. 16Maar de aarde schoot haar te hulp: de aarde 

sperde haar mond open en dronk de rivier op die de draak had 
uitgespuwd. 17De draak was woedend op de vrouw en ging weg om strijd 
te leveren met de rest van haar nageslacht, met allen die zich aan Gods 
geboden houden en bij het getuigenis van Jezus blijven. 18Hij ging op het 
strand bij de zee staan.        

          
De aartsengel Michaël bevecht de draak (satan); Openbaring 12:7-9 
Scène van het ‘Wandtapijt van de Apocalyps’ uit 1382 (Angers, Frankrijk) 
  
Toelichting bij het thema: ‘Science Fiction in de Bijbel?’ 
Het lijkt wel ‘fantasy’ of ‘science fiction’… Mysterieuze beelden met 
wonderlijke figuren en gebeurtenissen trekken voor ons oog voorbij. Maar hoe 
vreemd ook, ze gaan over onze werkelijkheid. Onze wereld op weg naar Gods 
toekomst wordt hier verbeeld. Vol strijd, niet alleen op aarde, maar ook in de 
hemel. Krachten die ons ver boven de pet gaan zijn daarbij in het spel. Zo 
staat de draak in dit hoofdstuk voor satan, de grote tegenstander van God. 
Het mikpunt van zijn haat is een vrouw, die Gods volk uitbeeldt: Israël en de 
kerk. De reden van die haat is een kind: Jezus, die onze Redder en Hoop is. 
Dat kunnen ‘de boze’ en zijn rijk niet hebben. Voor ons betekent het echter dat 
we mogen vertrouwen en moed houden. Het Heilig Avondmaal dat we deze 
zondag vieren, onderstreept dit evangelie. En door dit Avondmaal mee te 
vieren (in de kerk of thuis) belijden we onze afhankelijkheid van en 
verbondheid met Hem. Daar kun je mee verder, ook in onze tijd, bij alles wat 
er in de wereld en in onze levens gebeurt!  



Liederen zondag 14 november, 11.00 uur  
 
Psalm 46: 1, 3 
 
God is een toevlucht t'allen tijde, 
die ons uit nacht en dood 
bevrijdde. 
Al zou de aarde ondergaan, 
wij zien het zonder vrezen aan. 
Al staat geen berg meer vast, al 
dreigen 
de zeeën overhand te krijgen, 
laat schuimend al hun golven 
slaan, 
wij zien het zonder vrezen aan. 

 Komt en aanschouwt des HEREN 
daden, 
aanbidt zijn toorn en zijn genade: 
zijn toorn die 't oorlogstuig 
verslindt, 
zijn gunst waarin gij vrede vindt. 
Hij spreekt: "Laat af, Ik ben de 
Here, 
de Heilige die elk moet eren." 
Hij is met ons, Hij wendt ons lot. 
Een vaste burcht is onze God. 

 
Hemelhoog 725: 1, 3 (= LvdK 296) 
 
Ik kom met haast, roept Jezus' 
stem. 
Hij heeft de dood verslagen. 
Nu zal al wie gelooft in Hem 
de kroon des levens dragen. 
Wijk niet van Hem. 
Hoor naar zijn stem. 
Reeds wenken ons van boven 
de scharen, die Hem loven. 

Ik kom met haast, houd wat gij 
hebt, 
nog is de worstling gaande. 
Ik ben 't, uit wie gij krachten 
schept, 
houd in de strijd u staande. 
Zie op naar Mij: Ik blijf nabij. 
Ik houd u vast in 't lijden. 
Niets zal u van Mij scheiden. 

 
Gezang 409: 1, 4 
 
Laat ons de Heer lofzingen, 
juicht, al wie bij Hem hoort! 
Hij zal met trouw omringen 
wie steunen op zijn woord. 
Al moet ge hier ook dragen 
veel duisternis en dood, 
gij hoeft niet te versagen, 
Hij redt uit alle nood. 

 Daarom dan niet versagen, 
maar moedig verder gaan! 
De Heer doet redding dagen, 
Hij trok uw lot zich aan. 
Wie lijdt, - God zal het merken, 
't is alles Hem bekend; 
Hij zal zijn kindren sterken 
met woord en sakrament. 

 

 
 
 
Gezang 358: 5, 6 
 
Nu ik mijn hand strek naar 't gebroken 
brood 
en neem de beker, die Gij zelf mij boodt, 
hoe komt Gij met uw goedheid mij nabij; 
berg me in uw liefde, Heer, en zegen mij. 
 
U wil ik danken, grote Levensvorst; 
Gij hebt gestild mijn honger en mijn dorst. 
Uw kracht, uw leven daalde in mij neer; 
in uw gemeenschap wil ik blijven, Heer. 
 
 
 

Hemelhoog 719 (= ELB 406) 
 
1. Eens zal op de grote morgen 
klinken het bazuingeschal, 
dan zal Jezus wederkomen 
als de Rechter van 't heelal. 
Wie zal op die grote morgen 
buigen voor die majesteit? 
Wie zal op die grote morgen 
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 die grote morgen 
buigen voor die majesteit? 
Wie zal op die grote morgen 
vluchten voor die heerlijkheid? 

 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 die grote morgen 
buigen voor die majesteit? 
Wie zal op die grote morgen 
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 die grote morgen 
buigen voor die majesteit? 
Wie zal op die grote morgen 
vluchten voor die heerlijkheid? 

 

  



ONDERWIJZING VOOR HET AVONDMAAL 
 
 

Broeders en zusters, 
 
In het Avondmaal gedenken wij 
hoe onze Heer en Heiland Jezus Christus 
in de wereld is gekomen om ons te verlossen. 
Wij vieren en gedenken 
hoe Hij geleefd heeft ten bate van anderen, 
zonder voorbehoud, ten einde toe. 
Onschuldig is Hij ter dood veroordeeld, 
tot de dood op het kruis. 

 
Voor ons is Hij gestorven en begraven. 
Op de derde dag is Hij opgewekt uit de doden 
en nieuw leven heeft Hij gebracht: 
verzoening voor allen die gebukt gaan 
onder het juk van zonde en dood. 
 
Vele malen heeft onze Heer gegeten en gedronken 
met tollenaars en zondaars, 
met iedereen die zijn leven wilde delen, 
met zijn vrienden, 
zoals in die laatste nacht, 
toen Hij een teken heeft gesteld 
van zijn eindeloze liefde en trouw 
en zichzelf gegeven heeft 
als brood voor de wereld. 
 
 

Aan hen die Hem zo lief waren, 
en ook aan ons, 
heeft Hij de opdracht gegeven 
om te doen wat Hij gedaan heeft: 
brood en wijn – tot zijn gedachtenis. 
 
En zo nodigt Hij ons hier en nu 
aan zijn maaltijd, 
een vreugdemaal voor heel het volk van God. 
Ja, van oost en west, van noord en zuid 
zullen de volken van de aarde komen 
en aanzitten in het koninkrijk van God. 
 
Laat ons dan delen in het feest 
dat de Heer voor ons bereid heeft. 
Komt en nadert tot deze tafel, 
de tafel des Heren, 
waar het brood ons zal verzadigen 
en de wijn ons hart verheugt. 


