
Liturgie zondag 12 juli 9.00 uur 

Lied voor de dienst:ELB 218: 1, 3 

1. Samen in de naam van Jezus 

  heffen wij een loflied aan, 
  want de Geest spreekt alle talen 
  en doet ons elkaar verstaan. 
  Samen bidden, samen zoeken, 
  naar het plan van onze Heer. 
  Samen zingen en getuigen, 
  samen leven tot zijn eer. 
 
Welkom  
 
Intochtslied: Ps. 72: 4, 6, 7 
4. Hij zal de redder zijn der armen, 
  Hij hoort hun hulpgeschrei. 
  Hij is met koninklijk erbarmen 
  hun eenzaamheid nabij. 
  Hij helpt, met hun bestaan bewogen, 
  die zijn in vrees verward. 
  Hun bloed is kostbaar in zijn ogen. 
  Hij draagt hen in zijn hart. 
 
7. Laat ons de grote naam bezingen 
  van Hem die Israël 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. 
 
Stil Gebed 
 
Votum en Groet 
 
Zingen Klein Gloria 
Ere zij de Vader en de Zoon 
en de Heilige Geest, 
als in den beginne, 
nu en immer, 
en van eeuwigheid tot eeuwigheid. 
Amen 
 
Gebed van verootmoediging 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
3. Prijst de Heer, de weg is open 
   naar de Vader, naar elkaar. 
   Jezus Christus, Triomfator, 
   mijn Verlosser, Middelaar. 
   Vader, met geheven handen 
   breng ik U mijn dank en eer. 
   't Is uw Geest die mij doet zeggen: 
   Jezus Christus is de Heer! 
 
 
 
 
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. 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zingen Ps. 116: 1, 3, 7, 8 
1. God heb ik lief, want die getrouwe Heer 
  nam, toen ik riep, met toegenegen oren 
  mijn woorden aan. Hij zal mij blijven horen 
  en levenslang ben ik niet eenzaam meer. 
 
 

7. De dood van een die Hem is toegewijd 
  staat God te duur. O Heer mijns levens hoeder, 
  uw dienstknecht ben ik, dienstmaagd was mijn  
  moeder. 
  Uw eigen ben ik, Gij hebt mij bevrijd! 
 
Woord van vergeving 

 

Leefregel: Kolossenzen 3: 12 - 17 NBV 

 

Zingen ELB 242 (melodie Gez. 487) 

1. Zo vriendelijk en veilig als het licht, 
  zo als een mantel om mij heen geslagen 
  zo is mijn God, ik zoek Zijn aangezicht, 
  Ik roep Zijn naam, bestorm Hem met mijn  
  vragen, 
  dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt. 
  Wil mij behoeden en op handen dragen. 
 
3. Spreek Gij het woord dat mij vertroosting  
  geeft, 
  dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede. 
  Ontsteek die vreugde die geen einde heeft, 
  wil alle liefde aan uw mens besteden. 
  Wees Gij vandaag mijn brood zowaar Gij leeft 
  Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden. 
 

Gebed om de verlichting door de Heilige Geest 
 
KND Lied: Laat zo je licht maar schijnen 
 
Schriftlezing: Prediker 4: 7 - 12 NBV 
 
Zingen: NLB 274 (melodie Gez. 392) 
1. Wij komen hier ter ere van uw naam 
  rond de verhalen die geschreven staan, 
  wij schuilen weg als vogels in het riet 
  zoekend naar warmte, naar een ander lied. 
 
3. Wij zingen samen van uw gloria, 
  dank voor het leven, dank U voor elkaar, 
  geef ons uw geestdrift, vuur ons leven aan, 
  leg zo uw glimlach over ons bestaan. 
 

 
3. Hij is goedgunstig in gerechtigheid, 
  Hij wil zich altijd over ons ontfermen. 
  Zijn kracht kwam mij, eenvoudige,  
  beschermen. 
  Rust nu mijn ziel, de Heer heeft u bevrijd. 
 
8. Voor ’t oog van al de zijnen zal ik Hem 
  offers van dank naar mijn beloften brengen, 
  in ’s Heren voorhof mijn gejubel mengen 
  met uw lofprijzingen, Jeruzalem. 
 
 
 
 

 

 

 

2. Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd 
   waakt over mij en over al mijn gangen. 
   Wie zou ik worden, waart Gij niet bereid 
    om, als ik val, mij telkens op te vangen. 
   Ik leef niet echt, als Gij niet met mij zijt. 
   Ik moet in lief en leed naar U verlangen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Ontferm u God, kyrie eleïson, 
  wees ons nabij, kijk speurend naar ons om, 
  kom met uw vrede, uw barmhartigheid, 
  zonder U raken wij de liefde kwijt. 
 
 
 
 
 
 



Verkondiging 
 
Zingen: ELB 213 
1. Ik wil jou van harte dienen 
  en als Christus voor je zijn. 
  Bid dat ik genade vindt, dat  
  jij het ook voor mij kunt zijn. 
 
3. Ik zal Christus’ licht ontsteken 
  als het duister jou omvangt. 
  Ik zal jou van vrede spreken  
  waar je hart naar heeft verlangd. 
 
5. Dan zal het volmaakte komen 
  als wij zingend voor Hem staan, 
  als wij Christus’ weg van liefde 
  en van lijden zijn gegaan. 
 
Gebeden 
 
Slotlied: Geloofsbelijdenis 
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige,  

Schepper des hemels en der aarde. 

En in Jezus Christus, zijnen enig geboren Zoon,  

onze Here, 

die ontvangen is van de Heilige Geest,  

geboren uit de maagd Maria, 

die geleden heeft onder Pontius Pilatus,  

is gekruisigd, gestorven en begraven, 

nedergedaald ter helle. 

Ten derde dage wederom opgestaan  

van de doden, 

opgevaren ten hemel,  

zittende ter rechterhand Gods 

des almachtigen Vaders, 

vanwaar Hij komen zal om te oordelen  

de levenden en de doden. 

Ik geloof in de Heilige Geest. 

Ik geloof een heilige,  

algemene, Christelijke kerk,  

de gemeenschap der heiligen, 

vergeving der zonden, 

wederopstanding des vleses 

en een eeuwig leven. 

Amen 

 
 
 

 
 
 
2. Wij zijn onderweg als pelgrims, 
  vinden bij elkaar houvast. 
  Naast elkaar als broers en zusters, 
  dragen wij elkanders last. 
 
4. Ik zal blij zijn als jij blij bent, 
  huilen om jouw droefenis, 
  al mijn leeftocht met je delen 
  tot de reis ten einde is. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zegen 

Zingen Gez. 456:3 

3. Amen, amen, amen! 

 Dat wij niet beschamen 
 Jezus Christus onze Heer, 
 amen, God, uw naam ter eer! 
 
Collectes 
1. Onderhoud gebouwen 
2. Kerk 
3. Financiële steun eigen GKSR gemeente 

 
 


