
Zondag 01 augustus 2021 

 

   Voorganger: Ds. 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: Vanmorgen wil ik zingen 

Uit: Van Harte, A.C. Bronswijk (Mel. Lied 864) 

 

Vanmorgen wil ik zingen. 

Een zomer klinkt in mij. 
Ik voel in alle dingen 

Gods zegen dichterbij. 

De glimlach van de weiden, 

Het wand’len van de wind – 

Alles wil mij verblijden 
En noemt mij God z’n kind. 

 

Vanmorgen wil ik leven, 

Van harte en voluit. 
Mij in de zon begeven 

An hem die mij beduidt, 

Dat eens op deze aarde 

De zomer overwint. 

Dat licht hergeeft mij waarde: 
Ik weet mij God z’n kind. 

Votum en groet 

 

Zingen:  Lied 1008:1 en 2 
Rechter in het licht verheven, 

koning in uw majesteit, 

louter ons geringe leven, 

scheld ons onze schulden kwijt, 

laat uw vleugelen ons omgeven, 
troost ons met uw tederheid. 

 
Hoor de bittere gebeden 

om de vrede die niet daagt. 

Zie hoe diep er wordt geleden, 
hoe het kwaad de ziel belaagt. 

Zie uw mensheid hier beneden, 
wat zij lijdt en duldt en draagt. 



Gebed om ontferming 

 

Zingen:  Lied 1008:3 

Houd wat Gij hebt ondernomen, 
klief het duister met uw zwaard. 

Kroon de menselijke dromen 
met uw koninkrijk op aard. 

Laat de vrede eindelijk komen, 

die uw hart voor ons bewaart. 

 

Leefregel: Ef. 4:25-32 

 

Zingen:  Lied 313:5 

O Gij die wilt ontmoeten 

wie vragen naar uw wil, 

zie hoe wij aan uw voeten 
zitten en luist´ren stil. 

Geef dat tot U, o Heer, 

’t woord van uw welbehagen 

niet ledig wederkeer’, 

maar dat het vrucht mag dragen, 
uw grote naam ter eer 

 

DIENST VAN HET WOORD 

 

Gebed voor de opening van het Woord 

Schriftlezing OT: Gen. 22:1-19  

 

Zingen:  Ps. 105:3 

God, die aan ons zich openbaarde, 

regeert en oordeelt heel de aarde. 
Zijn woord wordt altoos trouw volbracht 

tot in het duizendste geslacht. 

’t Verbond met Abraham zijn vrind 

bevestigt Hij van kind tot kind. 

 

Schriftlezing NT: Hebr. 10:1-10 (uit: Bijbel in Gewone Taal) 

De Joodse wet liet al een beetje zien wat er in Gods nieuwe wereld gebeurt: mensen 

worden dan van binnen helemaal rein. Maar de wet zelf kon daar niet voor zorgen. 

Volgens de wet moesten er elk jaar offers gebracht worden. Steeds weer kwamen 

mensen bij God om die offers te brengen. Maar de mensen werden niet rein van 

binnen door die offers. 2Anders zouden ze nu niet meer zondigen. En dan was het 

ook niet meer nodig geweest om te offeren. Eén offer was dan genoeg geweest. 



3-4Het bloed van offerdieren kan geen eind maken aan de zonde. De offers worden 

juist elk jaar opnieuw gebracht, om de mensen aan hun fouten te herinneren. 
5-7Dit zei Christus toen hij in de wereld kwam: «God, u zegt dat u geen offers van 

de mensen wilt. U houdt niet van hun offers voor de zonden. Daarom hebt u mij 

een lichaam gegeven om te offeren. Ik weet dat die woorden uit uw boek over mij 

gaan. Hier ben ik. Ik zal doen wat u van mij wilt.» 
8Christus zei dus dat God geen offers voor de zonden wil. God houdt niet van die 

offers, ook al worden ze gebracht volgens de Joodse wet. 9-10En daarna zei Christus: 

«Hier ben ik. Ik zal doen wat u van mij wilt.» 

Jezus Christus deed dus wat God wilde: hij offerde zijn eigen lichaam. Daarmee 

heeft hij de oude afspraak van God vervangen door de nieuwe. En daarom horen 

wij nu voor altijd bij God. 

 

Zingen:  Ps. 105:18 

Die gunst heeft God zijn volk bewezen, 

opdat het altoos Hem zou vrezen, 
zijn wet betrachten en voortaan 

volstandig op zijn wegen gaan. 

Prijs God om al zijn majesteit. 

Hij leidt ons tot in eeuwigheid. 

 

Preek  

 

Zingen:  Lied 834:1, 2 en 3 

 

Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht! 
God, laat mij voor uw aangezicht, 

geheel van U vervuld en rein, 

naar lijf en ziel herboren zijn. 

 

Schep, God, een nieuwe geest in mij, 
een geest van licht, zo klaar als Gij; 

dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt 

en ga de weg die U behaagt. 

 

 
Wees Gij de zon van mijn bestaan, 

dan kan ik veilig verder gaan, 
tot ik U zie, o eeuwig licht, 

van aangezicht tot aangezicht. 

 

 

 

 



GEBEDEN EN GAVEN 

Dankzegging en voorbede 

 

Slotlied:   Lied 415:1 en 2 

 

Zegen ons, Algoede, 
neem ons in uw hoede 

en verhef uw aangezicht 

over ons en geef ons licht. 

 

Stort, op onze bede, 
in ons hart uw vrede, 

en vervul ons met de kracht 

van uw Geest bij dag en nacht. 

 

Zending en Zegen  

Amen   Lied 415:3 

 

Amen, amen, amen! 

Dat wij niet beschamen 

Jezus Christus onze Heer, 
amen, God, uw naam ter eer! 

 

Orgelspel 

 

Collecten bij de uitgang 

 1. Diaconie 

 2. Zuiderkerkgemeente 

 3. Onderhoud gebouwen  
 

 

 

 

 
 

 

 


