
Zondag 25 juli 2021 

 

   Voorganger: mevr. G. W. van Vliet 

      Organist: mevr. W. Misker 

 

Groen 

Groen is de kleur van de hoop. 

Brood en vis als symbool voor Jezus 

die ons door zijn leven hoop geeft. 

Daarmee varen wij de toekomst tegemoet 

 

VOORBEREIDING 

Orgelspel 

 

Woord van welkom, mededelingen 

 

Intochtslied: Psalm 93: 1, 3 en 4 (staande) 

 

De Heer is koning, Hij regeert altijd, 
omgord met macht, bekleed met majesteit. 

Hij grondvest de aarde, houdt haar vast in stand. 
Onwrikbaar staat het bouwwerk van zijn hand. 

 

Geweldiger dan water en dan wind 
is in de hoogte God die overwint. 

Geweldig is de Here die zijn voet 
plant op de nek van deze watervloed. 

 

Uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan, 
al wat Gij ooit beloofd hebt, blijft bestaan. 

Tot sieraad is uw hoge heiligheid 
en in die glans trotseert uw huis de tijd. 

 

Stil worden voor God 

Votum en groet 

Lied 275: 1 en 2 

 
Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig 

en hoe onzegbaar ons nabij. 

Gij zijt gestadig met ons bezig, 

onder uw vleugels rusten wij. 

 



Gij zijt niet ver van wie U aanbidden, 
niet hoog en breed van ons vandaan. 

Gij zijt zo mens´lijk in ons midden 

dat Gij dit lied wel zult verstaan. 

 

Gebed om ontferming 

 

Lied 275: 4 en 5 

 

Gij zijt in alles diep verscholen, 
in al wat leeft en zich ontvouwt. 

Maar in de mensen wilt Gij wonen 
met hart en ziel aan ons getrouwd. 

 
Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig 

waar ook ter wereld mensen zijn. 

Blijf zo genadig met ons bezig, 
tot wij in U volkomen zijn. 

 

Leefregel: Hebr. 4:14-16 

 

DIENST VAN HET WOORD 

Gebed voor de opening van het Woord 

Schriftlezing OT: Jes. 43:1-5a 

 

Lied: Wij leven van verwondering, couplet 1 – mel. Gez. 466 (uit: Rakelings nabij) 

 
Wij leven van verwondering en uit een diep vermoeden, 

dat in en om ons leven heen, een hand ons wil behouden, 

dat er een hart is dat ons draagt, dat er een stem is die ons vraagt, 
dat God ons leidt ten goede. 

 

Schriftlezing NT: Marcus 6:  

 

Lied: Idem, couplet 2 en 3 Wij leven dwars door vragen heen 

 

Wij leven dwars door vragen heen, met tere zekerheden,  

dat ondanks vóór- en tegenspraak, hier kwetsbaar wordt beleden 
dat er een hand is die ons draagt, dat er een stem is die ons vraagt, 

dat God deelt in ons heden. 

 



Wij leven het mysterie uit, de waarheid, ongemeten, 
dat al ons denken bovenuit, in ons een heel diep weten. 

Weet dat een hand ons leven draagt, dat er een stem is die ons vraagt, 

die ons een God wil heten. 
 

Uit: Rakelings nabij, Alfred Bronswijk 

 

Verkondiging 

 

Lied: 910:1, 3 en 4 

 

Soms groet een licht van vreugde 
de christen als hij zingt: 

de Heer is ’t die met vleugels 
van liefde hem omringt. 

Loopt alles ons ook tegen, 

Hij zal ons ’t goede doen, 
Hij geeft na donkere regen 

een mild en klaar seizoen. 
 

Hij die met heerlijkheden 

de leliën bekleedt, 
zal ook zijn kinderen kleden, 

Hij kent ons lief en leed. 
Geen schepsel wordt vergeten, 

Hij houdt het al in stand, 

die vogels geeft te eten, 

Hij voedt ons uit zijn hand. 

 
Al zal geen wijnstok dragen, 

geen vijgenboom zijn vrucht, 

al ligt het veld te klagen 

onder een lege lucht, 

God doet zijn hand toch open, 
zijn lof krijgt stem in mij. 

Daar ik op Hem mag hopen, 

ben ik alleen maar blij. 

 

GELOOFSBELIJDENIS 

We belijden staande ons geloof  

Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde.  

En in Jezus Christus, zijn eniggeboren 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, neergedaald in de hel;  

op de derde dag opgestaan uit de doden;  

opgevaren naar de hemel, en zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader;  

vandaar zal Hij komen 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 van de zonden;  

opstanding van het lichaam;  

en een eeuwig leven. 

 

GEBEDEN EN GAVEN 

Dankzegging en voorbede 

Inzameling van de gaven 

 

Slotlied: Lied 864:1 en 5 

 

1.Laat ons de Heer lofzingen, 
juich, al wie bij Hem hoort! 

Hij zal met trouw omringen 

wie steunen op zijn woord. 

Al moet ge hier ook dragen 

veel duisternis en dood, 
gij hoeft niet te versagen, 

Hij redt uit alle nood. 
 

5. Daarom lof zij de Here, 
in wie ons heil bestaat, 

Hem die ons toe wou keren 

zijn liefelijk gelaat. 

Hij moge ons behoeden, 

elkander toegewijd, 
en schenke ons al ’t goede 

nu en in eeuwigheid. 

WEGZENDING EN ZEGEN 

 

Zegen  

 

Orgelspel 

 

Inzameling van de gaven bij de uitgang 

 1. Diaconie 

 2. Zuiderkerkgemeente 

 3. Project 
 


