
Orde van dienst 8 augustus 2021 

Voorganger   kandidaat A.J. de Gorter 
Ouderling van dienst:  Doede Onnes 
Lector:    Jan de Jong 
Organist :   Eeuwe Zijlstra 

 
Orgelspel 
Welkom 
Aanvangslied:  lied 287 : 1 – 2 en 5 
1. Rond het licht dat leven doet 
groeten wij elkaar met vrede; wie in voor- en tegenspoed 
zegen zoekt, mag binnen treden, – 
bij de Heer zijn wij hier thuis /  kind aan huis. 
 
2. Rond het boek van zijn verbond 
noemen wij elkaar bij name, roepen wij met hart en 
mond / levenswoorden: ja en amen –  
als de kerk van liefde leest / is het feest. 
 
5. Rond het licht dat leven doet / groeten wij elkaar met 
vrede. / Paaslicht straalt ons tegemoet, 
zegen wie uw liefde delen, –  
licht dat dit geheim behoedt: / God is goed. 
 
Votum en Groet 
Gebed om ontferming  
Glorialied: 27 : 1 en 4 
1. Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en HERE! 
Waar is het duister dat mij onheil baart? 
Mijn hoge burcht is Hij, niets kan mij deren, 
in zijn bescherming ben ik wel bewaard! 
Of zich de boosheid tegen mij verbindt 
en op mij loert opdat zij mij verslindt, 
ik ken geen angst voor nood en overval: 
het is de HEER die mij behouden zal! 
 
4. Zoals Gij eenmaal mijn geroep verhoorde, 
zo spreek weer tot uw knecht en geef hem licht. 
Mijn hart zegt stil de liefelijke woorden 
die Gij eens zeide: `Zoek mijn aangezicht'. 
Uw aangezicht, ik wil het zoeken, HEER! 
Verberg het niet, beproef mij niet te zeer! 
Ik hoop geen heil dan Gij voor mij bewaart, 
ik smacht naar 't uur dat Gij U openbaart! 
 
Gebed bij de opening van de Schrift 
 
Schriftlezing Oude Testament: Psalm 27 : 7 – 14 (NBV) 
 
Lied 836 : 1 en 2 
1. O Heer die onze Vader zijt, vergeef ons onze schuld. 
Wijs ons de weg der zaligheid, en laat ons hart, door U 
geleid, met liefde zijn vervuld. 
 
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. 

Schriftlezing Nieuwe Testament: Lucas 11 : 1-13 (NBV) 
Lied 836 : 4 en 5 
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. 
 
Overdenking     /       Orgelspel 
 

Lied 894 (melodie lied 803) 
1. Wanneer ik zoek naar woorden en niets dan stilte vind, 
dan weet ik: Heer, Gij hoorde één stem – uw eigen kind. 
Uw adem wekt mijn leven, uw liefde kleurt mijn bloed; 
mijn stilte is vergeven, mijn zwijgen keurt Gij goed. 
 
2. Wanneer ik zoek naar zinnen / en bid om een gebed, 
niets weet hoe te beginnen, / niet spreek in stil verzet, 
dan roep ik mij te binnen / uw stem, o christus – Gij, 
Gij zult ons overwinnen / de tegenstem in mij. 
 
3. Wanneer ik zoek te zeggen / al wat er in mij leeft maar 
zich niet uit laat leggen / en zich niet open geeft, 
dan ben ik al gevonden / voordat ik U niet vind; 
dan bidt met duizend monden / de Geest, vol vuur en 
wind. 
 
4. Wanneer ik zoek naar woorden / is mij uw woord 
genoeg; / dat woord, dat wij eens hoorden, / dat woord, 
dat mij al droeg, / dat zal mij blijven dragen - / mij maakt 
geen stilte bang;  
slechts dit wilt Gij mij vragen: / dat ik naar U verlang. 

 
Dank – en voorbede, stil Gebed en Onze Vader 
 
Slotlied lied 422 
1. Laat de woorden die we hoorden klinken in het hart. 
Laat ze vruchten dragen alle, alle dagen  
door uw stille kracht. 
 
2. Laat ons weten, nooit vergeten hoe U tot ons spreekt: 
sterker dan de machten zijn de zwakke krachten, 
vuur  dat U ontsteekt. 
 
3. Laat ons hopen, biddend hopen, dat de liefde wint. 
Wil geloof ons geven dat door zo te leven 
hier Gods rijk begint. 
 
ZEGEN 
Zingen: Amen, amen, amen 
 
Orgelspel, collecteschalen bij de uitgang  
50 -50 VOOR DIACONIE EN KERK 
 
wilt u aub de kerk  niet eerder verlaten dan  na de  
aanwijzing van de coördinatoren !! 


