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Orde van dienst zondag 25 juli 2021 
6e zondag van de zomer 
Belijdenis en doop Derk Jeroen Vollemans 
voorganger: ds T.G. van der Linden 
ouderling: Rintse Twijnstra 
organist: Eeuwe Zijlstra 
lector: Jaap van der Meulen 
 
Orgelspel en welkom 
Lied: Psalm 84: 1 en 2 
Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer, 
het huis waar Gij uw naam en eer 
hebt laten wonen bij de mensen. 
Hoe brand ik van verlangen om 
te komen in uw heiligdom. 
Wat zou mijn hart nog liever wensen 
dan dat het juichend U ontmoet 
die leven zijt en leven doet. 
 
Het heil dat uw altaar omgeeft 
beschermt en koestert al wat leeft. 
De mus, de zwaluw vindt een woning. 
Haar jongen zijn in veiligheid. 
Mij is een schuilplaats toebereid 
in het paleis van U, mijn koning. 
Heil hen die toeven aan uw hof 
en steeds zich wijden aan uw lof. 
 
Bemoediging en groet  
 
Lied: 727: 1 en 2 
1. Voor alle heiligen in de heerlijkheid 
die U beleden in hun aardse strijd, 
zij uw naam lof, o Jezus, te allen tijd! 
Halleluja, halleluja! 
 
2. Gij waart hun rots, hun burg en al hun macht; 
Gij, Heer, hun loods en licht in storm en nacht; 
Gij hebt uw pelgrims veilig thuisgebracht. 
Halleluja, halleluja! 
 
Gebed en moment met de kinderen 
 
GELOOFBELIJDENIS EN DOOP 
 
 
 
 
 
 

Geloofsbelijdenis: Lied 968: 2 en 5 
2. Door God bijeen vergaderd,  
één volk dat Hem behoort,  
als kinderen van één Vader;  
één doop, één Geest, één woord.  
Zo offert allerwege  
de kerk U lof en prijs.  
Eén naam is aller zegen,  
één brood is aller spijs. 
 
5. Met God zijn wij verbonden,  
met Vader, Zoon en Geest,  
met al wie overwonnen,  
al wie zijn trouw geweest.  
Bewijs ons uw genade, dan zingen wij bevrijd  
de glorie van uw daden, 
in tijd en eeuwigheid. 
 
Voorstellen belijdeniskandidaat 
 
Tekst bij de geloofsbelijdenis:  
 Geen mens kon ooit des Heren wet, 
 der mensen maat vervullen; 
 toen heeft de Zoon zich ingezet 
 om God en onzentwille 
 en kwam tot ons, een mens als wij, 
 maar zonder zonde, waarlijk vrij, - 
 de mens van den beginne. 
 
 Om Hem rechtvaardigt nu de Heer 
 het leven van ons allen. 
 God is op ons niet toornig meer, 
 maar ziet met welgevallen 
 een volk, gedoopt in Christus’ doop, 
 verenigd in geloof en hoop 
 en liefde tot elkander. 
 
 Want wie hier leeft op zijn gezag, 
 die is voor God rechtvaardig, 
 hij vindt zijn handen elke dag 
 tot goede werken vaardig; 
 als nieuw wordt rond hem het bestaan 
 en in hem vangt het voorjaar aan 
 van ‘s Heren nieuwe aarde. 
 
 Lof Vader, Zoon en Heilige Geest, 
 Hem die voor alle tijden 
 ons heeft geroepen tot zijn feest, 
 die zeer ons zal verblijden. 
 Ja, ons verlangen wordt vervuld 
 en onze menselijkheid onthuld, 
 zij is in God voleindigd. 
    Tekst: Ad den Besten 
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Lied: Psalm 42:1 (O.B.) 
't Hijgend hert, der jacht ontkomen, 
Schreeuwt niet sterker naar 't genot 
Van de frisse waterstromen, 
Dan mijn ziel verlangt naar God. 
Ja, mijn ziel dorst naar den HEER; 
God des levens, ach, wanneer 
Zal ik naad'ren voor Uw ogen, 
In Uw huis Uw naam verhogen? 
 
Vragen en geloofsbelijdenis  
Derk Jeroen Vollemans  
 
Handoplegging en zegen (knielbank) 
 
Heilige Doop en dooptekst 
 
Zalving   ‘Je bent een kind van God.  
    Ontvang de Heilige Geest’ 
 
Afsluitend lied 833 (staan):  
Neem mij aan zoals ik ben, wek in mij wie ik zal 
zijn, druk uw zegel op mijn hart en leef in mij. (2x) 
 
Vraag aan de gemeente 
 
Overhandiging belijdenis- en doopkaart 
 
Overhandiging doopkaars 
 
Afsluitend lied 813:2 (staan): 
Niemand kan alleen, 
Heer, uw zegen dragen; 
zegen drijft ons heen 
naar wie vrede vragen. 
Wat Gij schenkt wordt meer 
naar gelang wij delen, 
horen, helpen, helen, - 
vruchtbaar in de Heer. 
 
De kinderen gaan naar de nevendienst 
 
DIENST VAN HET WOORD 
Gebed 
 
Schriftlezing O.T.: Prediker 9:7-12 
            N.T.: Johannes 8:12 
‘Jezus dan sprak wederom tot hen, zeggende:  
Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt,  
zal in de duisternis niet wandelen,  
maar het licht des levens hebben.’ 

Lied 333: Kom, Geest van God, maak onze harten 
open, dat Christus bij ons woning vindt (2x). 
 
Uitleg en verkondiging 
 
Orgelspel  
 
Kaars aansteken - I. M. - moment van stilte 
 
Lied 23b: 1 en 2 
De Heer is mijn herder! 
‘k Heb al wat mij lust; 
Hij zal mij geleiden 
naar grazige weiden. 
Hij voert mij al zachtkens 
aan wateren der rust. 
 
De Heer is mijn herder! 
Hij waakt voor mijn ziel, 
Hij brengt mij op wegen 
van goedheid en zegen, 
Hij schraagt me als ik wankel, 
Hij draagt me als ik viel. 
 
De kinderen komen terug in de kerk 
 
DIENST VAN HET ANTWOORD  
Dankgebed, voorbeden en Onze Vader 
 
Slotlied 416  
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. 
 
2. Ga met God en Hij zal met je zijn: 
bij gevaar, in bange tijden, 
over jou zijn vleugels spreiden. 
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. 
 
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. 
 
Zegen        collecte bij de uitgang 50-50% 


