
Orde van dienst 9 augustus 2020 in de Grote Kerk 
voorganger ds. A.W. Riepma, Assen 
 
Orgelspel en welkom 
Stil Gebed 
Lied 216  
1. Dit is een morgen als ooit de eerste, 
zingende vogels geven hem door…. 
Dank voor het zingen, dank voor de morgen, 
beide ontspringen, nieuw aan het woord. 
 
2 Dauw op de aarde, zonlicht van boven, 
vochtige aarde, geurig als toen. 
Dank voor gewassen, grassen en bomen, 
al wie hier wandelt, ziet: het is goed. 
 
3. Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen, 
licht dat ooit speelde waar Eden lag. 
Dank elke morgen Gods nieuwe schepping, 
dank opgetogen Gods nieuwe dag. 

 
Bemoediging en Groet 
Drempelgebed 
 
Psalm 63: 1 
1.  Mijn God, Gij zijt mijn toeverlaat, 
 naar U, Heer, strekt zich mijn verlangen. 
 Mijn hart wil niets dan U ontvangen, 
 die leven zijt en leven laat. 
 O Heer, mijn ziel en zinnen smachten 
 en dorsten naar U in een land, 
 waarop de zon verzengend brandt, - 
 schenk Gij mijn leven nieuwe krachten. 
 
Kyriëgebed 
Glorialied: Lied 218: alle verzen 
1. Dank U voor deze nieuwe morgen, dank U voor elke nieuwe dag. 
    Dank U dat ik met al mijn zorgen bij U komen mag. 
 
2. Dank U voor deze mooie aarde, dank U voor sterren maan en 
     zon. Dank U dat U ons wilt bewaren, kracht en levensbron. 
 
3. Dank U dat alle vogels zingen, dank U voor elke boom in bloei. 
    Dank U voor zoveel goede dingen, dank U dat ik groei. 
 
4. Dank U voor steun in moeilijkheden, altijd ziet U naar mensen om 
    Dank U voor vrienden en voor vreemden die ik tegenkom. 
 
5. Dank U voor alle mooie klanken, al wat ik zien en horen kan. 
    Dank U – o god ik wil U danken dat ik danken kan. 
 
Gesprek met de kinderen / orgel: wij gaan voor even uit elkaar. 
 
Schriftlezing: Matteüs 6 : 19 t/m 34 

 
Lied 836 : 2 – 4 en 5 
2.  Geef dat uw roepstem wordt gehoord, 
 als eenmaal bij de zee. 
 Geef dat ook wij uw nodend woord  
 vertrouwen, volgen ongestoord, 
 op weg gaan met U mee. 
 
4.  Leg Heer uw stille dauw van rust 
 op onze duisternis. 
 Neem van ons hart de vrees, de lust, 
 en maak ons innerlijk bewust 
 hoe schoon uw vrede is. 

5.  Dat ons geen drift en pijn verblindt, 
 geen hartstocht ons verwart. 
 Maak Gij ons rein en welgezind, 
 en spreek tot ons in vuur en wind, 
 o stille stem in 't hart. 

 
Verkondiging 
Orgelspel 
 
Lied 834 alle verzen 
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. 
 
‘Het zevenvoudige pad van Franciscus van Assisi’ 
aansluitend lied 900 : Nada te turbe (3x) 
 
Overlijdensbericht: Aansteken kaars / I. M. / moment van stilte 
aansluitend zingen we lied  221 : vers (oude liedboek) 
3. In uw hoede zijn wij wèl geborgen, 
 en schoon eerlang 't oog ons breek', 
 open gaat het op de grote morgen 
 na deez' aardse lijdensweek. 
 Welk een dag der ruste zal dat wezen, 
 als we onsterflijk, uit de dood verrezen, 
 knielen voor uw dankaltaar! 
 Amen, Jezus, maak het waar! 
 
Dankgebed – voorbeden – Stil Gebed – Onze Vader 
 
Lied 978 ; 1, 3 en 4 
1. Aan U behoort, o Heer der heren, 
 de aarde met haar wel en wee, 
 de steile bergen, koele meren, 
 het vaste land, de onzeekre zee. 
 Van U getuigen dag en nacht. 
 Gij hebt ze heerlijk voortgebracht. 
 
3. Gij hebt de bloemen op de velden 
 met koninklijke pracht bekleed. 
 De zorgeloze vogels melden 
 dat Gij uw schepping niet vergeet. 
 't Is alles een gelijkenis 
 van meer dan aards geheimenis. 
 
4. Laat dan mijn hart U toebehoren 
 en laat mij door de wereld gaan 
 met open ogen, open oren 
 om al uw tekens te verstaan. 
 Dan is het aardse leven goed, 
 omdat de hemel mij begroet. 
 
Zegenbede (gesproken Amen) 
collecteschalen bij de uitgang > 50-50 voor diaconie en kerk 
Wilt u na de Zegen weer even gaan zitten en volgt u aub bij het 
uitgaan de aanwijzingen van de coördinatoren. 


