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LITURGIE 31 juli 2022 – Grote Kerk  
voorganger :  mw. Martha Kroes 
Ouderling: Marjan Overdijk 
Lector:  Hildo Mellema 
Organist :  Eeuwe zijlstra 
 
Orgelspel 
Welkom en mededelingen door ouderling  
 
Aanvangslied: Psalm 72: 1, 2  
1 Geef, Heer, de koning uwe rechten 
en uw gerechtigheid 
aan 's konings zoon, om uwe knechten 
te richten met beleid. 
Dan ruist op alle bergen vrede, 
heil op der heuvlen top. 
Hij zal geweldenaars vertreden,  
maar armen richt hij op. 
 
2 Zolang de zon des daags zal rijzen, 
de maan schrijdt door de nacht, 
moet al het volk hem eer bewijzen, 
hem loven elk geslacht. 
Hij moge mild zijn als de regen, 
het land tot lafenis. 
Vrede zal bloeien allerwegen, 
totdat geen maan meer is. 
 
Bemoediging en Groet 
  
Zingen: Psalm 72: 6, 7  
6 Bloeie zijn naam in alle streken, 
zolang de zon verrijst. 
Zijn koningschap zij ons een teken 
dat naar Gods toekomst wijst. 
Dat opgetogen allerwegen 
de volken komen saam, 
elkander groetend met de zegen 
van zijn doorluchte naam. 
 
7 Laat ons de grote naam bezingen 
van Hem die Isrel leidt, 
want Hij alleen doet grote dingen, 
zijn roem vervull' de tijd. 
Looft God de HEER, Hij openbaarde 
zijn wonderen, zijn eer. 
Zijn heerlijkheid vervult de aarde. 
Ja, amen, looft de HEER. 
 
Gebed van inkeer 
Loflied: Lied 305 – Alle eer en alle glorie 
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!  

2. Alle eer en alle glorie 
geldt de Zoon, de erfgenaam!  
Als genade die ons toekomt  
is Hij onze nieuwe naam.  
Licht uit licht, / vergezicht,  
steek ons met uw stralen aan!  
 
3. Alle eer en alle glorie 
geldt de Geest die leven doet,  
die de eenheid in ons ademt,  
vlam, die ons vertrouwen voedt!  
Levenszon, / liefdesbron,  
maak de tongen los voorgoed  
 
Vieren met kinderen 
- gesprek 
- lied: 
Wij gaan voor even uit elkaar 
en delen nu het Licht,  
Het Licht vertelt ons iets van God, 
Op Hem zijn wij gericht. 
 
Wij geven Gods verhalen door  
En wie zich openstelt, 
Ervaart misschien een beetje licht 
Door wat er wordt verteld. 
 
Straks zoeken wij elkaar weer op  
En elk heeft zijn verhaal. 
Het Licht verbindt ons met elkaar,  
het is voor allemaal. 
 
(Kinderen gaan naar de nevendienst) 
 
Lezing Oude Testament: Job 28: 1-14 (NBV) 
 
Zingen: Lied 848: 1, 2, 3  
1. Al wat een mens te kennen zoekt 
aan waarheid en aan zin:  
het ligt verhuld in uw geheim  
dat eind is en begin.  
 
2. Geen mensenoog heeft dat gezien, 
geen oor heeft het gehoord;  
het wordt ternauwernood vermoed  
en aarzelend verwoord.  
 
3. De mens die naar uw wijsheid zoekt, 
van harte, met verstand   
doet Gij uw wereld ondergaan  
als maaksel van uw hand.  
 
Lezing Oude Testament: Job 28: 15-28 (NBV) 
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Zingen: Lied 848: 4, 5 
4. Als wij uw sporen bijster zijn, 
Heer, geef ons denken moed;  
leer ons te luisteren naar de Geest  
die doven horen doet.  
 
5. Eer aan de Vader, Zoon en Geest, 
aan de drie-ene macht:  
geheim dat aan de oorsprong staat  
en in het eind ons wacht.  
 
Lezing Evangelie: Marcus 9: 30-37 (NBV) 
 
Zingen: Lied 837: 1, 3  
1. Iedereen zoekt U, jong of oud, 
speurend langs allerlei wegen:  
kronkelig, vreemd, of recht, vertrouwd -  
Meester, waar kom ik U tegen? 
Eens vindt U ons, bij dag of nacht,  
moe van onszelf en zonder kracht,  
dorstend naar liefde en zegen.  
 
3. Heer, als ons denken U ontkent, 
kan ons de leegte benauwen.  
Als onze hand uw schepping schendt,  
wilt U ons dan nog vertrouwen?  
Twijfel of hoogmoed, onverstand -  
neem ons, uw mensen, bij de hand.  
Laat ons uw schoonheid aanschouwen  
 
Verkondiging 
 
Orgelspel 
 
Zingen: Lied 880  
1. Het leven op aarde is vreugde en rijkdom, 
ontvouwt zich in schoonheid, 
fris groen brengt haar mee,  
het kleurt de seizoenen, alle bergen en dalen,  
van ster tot onstuimige zee.  
 
2. Ons leven op aarde: fontein vol van goedheid 
stroomt over in arbeid, in passie en pijn, 
in de hectische steden en de stilte van wijsheid  
in elk kind, onbevangen en klein.  
 
3. Dit leven op aarde: een bron van genezing, 
welt op in ons lachen, zingt mee in ons lied.  
Brengt zorg voor de armen,  
geeft gemeenschap en liefde,  
bevrijdt onze ziel van verdriet.  
 
4. Dus houd van het leven, geef dank aan de Schepper, 
wees blij met het licht van de Zoon dat ons tooit.  
Voel de kracht van de Geest en volg het pad van de vrede tot 
ons leven zijn tijd heeft voltooid  
 

(Kinderen komen terug uit de nevendienst) 
 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, afsluitend met het 
gezongen Onze Vader: Lied 370  
 
1.Vader, die woont in hemels licht 
Uw rijk geeft liefde een gezicht. 
Uw naam is waard de hoogste eer 
Wij bidden om een ommekeer: 
Wek doden op, maak armen rijk, 
laat komen, Heer, Uw koninkrijk. 
 
2. Uw wil geschiede, goede God 
laat ons niet over aan ons lot, 
bewaar de aarde voor de dood. 
En geef van dag tot dag ons brood. 
Vergeef als wij: laat uw geduld 
steeds groter zijn dan onze schuld. 
 
3. Leid ons niet in verzoeking, Heer, 
verlos ons, maak ons meer en eer 
tot mensen aan uw beeld gelijk – 
Want U behoort het Koninkrijk, 
de kracht, de hoogte heerlijkheid 
nu en in alle eeuwigheid. 
 
Inzameling van de gaven 
 
Slotlied: Lied 978: 1, 2, 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. 
 
2 Gij roept het jonge leven wakker, 
een tuin bloeit rond het open graf. 
Er ruisen halmen op de akker 
waar zich het zaad verloren gaf. 
En vele korrels vormen saam 
een kostbaar brood in uwe naam. 
 
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. 
 
Zegen 
 
Orgelspel 
 
Na afloop is er koffie/thee/limonade voor iedereen 


