
Orde van dienst 11 juli 2021 
6e na Trinitatis, 4e zondag van de zomer 
Voorganger   ds. R.J. de Vries 
Ouderling van dienst:  Ymieke Miedema 
Lector:    Neeltje Hiemstra 
Organist :   Otto Roelofsen 

 
VOORBEREIDING 
Orgelspel 
Welkom 
Opening: Psalm 84, 3 en 4 
Lied 710b, antifoon 
Gelukkig wie wonen in uw huis, eeuwig loven zij U 
Psalm 84 
3. Welzalig die uit uw kracht leeft, 
die naar uw tempel zich begeeft, 
zijn hart wijst hem de rechte wegen. 
Zij trekken op van overal 
en, gaat het door het dorre dal, 
dan valt op hen een milde regen. 
Ja, in het hart van de woestijn 
ontspringt een heldere fontein. 
 
4. Van kracht tot kracht gaan zij steeds voort. 
Hun lied weerklinkt van oord tot oord, 
tot zij Jeruzalem betreden, 
waar alle pelgrims binnengaan 
om voor Gods aangezicht te staan. 
Aanvaard, o HEER, ook mijn gebeden. 
Verhoor mij, God van Israël, 
die alles leidt naar uw bestel. 
Lied 710b, antifoon 
 
Bemoediging en groet  
V: Onze hulp is in de Naam van de Heer 
A: die hemel en aarde gemaakt heeft. 
V: die trouw houdt tot in eeuwigheid  
A: en niet laat varen de werken van Zijn handen. 
V: De Heer zij met u allen. 
A: Ook met u zij de Heer. 
 
Als drempelgebed: Lied 280, 4 t/m 7 
4. Zal dit een huis, een plaats zijn waar de hemel open 
gaat, waar Gij ons met Uw eng’len troost, 
waar Gij U vinden laat. 
 
5. Onthul ons dan Uw aangezicht,  
Uw naam, die met ons gaat 
en heilig ons hier met Uw licht, Uw voorbedachte raad. 
 
6. Vervul ons met een nieuw verstaan van ’t woord 
waarin Gij spreekt en reik ons zelf als leeftocht aan  
het brood, dat Gij ons breekt. 
 
7. Dit huis slijt met ons aan de tijd, maar blijven zal de 
kracht, die wie hier schuilen verder leidt, 
tot alles is volbracht. 
 

Gebed om ontferming + Lied 367b 
Na elke bede: Heer, onze Heer, ontferm u over ons 
 
Glorialied: 305, vers 1 
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 vol ontferming aan! 
 
Moment met de kinderen 
Zingen: wij gaan voor even uit elkaar  
 

WOORD 
Groet, gebed  
Profetenlezing: Jesaja 52, 1-6 
Psalm 85: 1 en 4 
1. Gij waart goedgunstig voor uw land, o HEER, 
in Jakobs harde lot bracht Gij een keer. 
De schuld uws volks wilt Gij niet gadeslaan. 
Gij hebt hun zonden uit uw boek gedaan. 
Gij die de vlammen van uw toorn bezweert, 
Gij hebt U van uw gramschap afgekeerd. 
God van ons heil, herstel ons, neem ons aan 
en doe uw toorn niet over ons bestaan. 
 
4. Waar Hij ook gaat, de vrede gaat Hem voor, 
liefde en trouw ontspruiten in zijn spoor. 
Gerechtigheid is voor zijn aangezicht, 
zij bloeit alom waar Hij zijn voetstap richt. 
 
Evangelielezing: Marcus 6,6b-13 + 30 
Lied 339a  
U komt de lof toe, U het gezang, U alle glorie, o Vader,  
o Zoon, o heilige Geest in alle eeuwen der eeuwen. 
 
Verkondiging 
Lied 998, 1 t/m 4 
1. Je hebt je vrienden toen bijeengeroepen,      
hun vuile voeten als een knecht gewassen;  
meteen zond Jij hen weg om te ontmoeten 
wie niet in deze kille wereld passen.  
 
2. Je vroeg hen: doe als Ik en ga naar buiten, 
en blijf elkaar met dit gebaar verrassen       
in plaats van je in kerken op te sluiten.       
Je moet steeds anderen de voeten wassen.  
 
3. Het stof van al de wegen van ons leven,       
kom, was het van de stukgelopen voeten.       
Kom, geef dat onze handen hen genezen      
die ver van huis geen goede vriend ontmoeten 
  
4. Het helder water stromend uit jouw bronnen      
wast onze voeten, zuivert onze wonden.       
Als boden van jouw vrede, hier begonnen,       
zo worden wij de wereld in gezonden. 

 



ANTWOORD 
Gebeden en Onze Vader 
 
Slotlied 425 
Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen 
van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord, 
in Christus verbonden tezamen gezonden ,op weg in een 
wereld die wacht op uw woord.  
Om daar in genade uw woorden als zaden 
te zaaien tot diep in het donkerste dal,  
door liefde gedreven om wie met ons leven 
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal. 
 
Zegen.  
Zingen: Amen, amen, amen 
 
Orgelspel, collecteschalen bij de uitgang 
 
wilt u aub de kerk  niet eerder verlaten dan  na de  
aanwijzing van de coördinatoren !! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


