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Liturgie 15 juli 2018 – 4
e
 zondag van de zomer – kleur groen 

 
  

Muziek vooraf 
U kunt voor de dienst naar voren gaan en een kaarsje aansteken in de wereldbol voor iets of iemand 
of voor uzelf. 

  
Als de kerkenraad binnen is wordt er in stilte naar een muziekstuk geluisterd op orgel of vleugel en 
bereiden we ons persoonlijk voor op de dienst 
 
Luiden van de klok 
 
Als de voorganger opstaat, staan allen op en  
Zingen: NLB 280: 1, 4, 5 en 7  
 
1  
De vreugde voert ons naar dit huis 
waar 't Woord aan ons geschiedt. 
God roept zijn Naam over ons uit 
en wekt in ons het lied. 
 
4  
Zal dit een huis, een plaats zijn waar 
de hemel open gaat, 
waar Gij ons met uw engelen troost, 
waar Gij U vinden laat? 
 
5  
Onthul ons dan uw Aangezicht, 
uw Naam, die met ons gaat 
en heilig ons hier met uw licht, 
uw voorbedachte raad. 
 
7 
Dit huis slijt met ons aan de tijd, 
maar blijven zal de kracht 
die wie hier schuilen verder leidt 
tot alles is volbracht. 
 
Begroeting en bemoediging 
 
Groet: 
V.  De Heer zij met u 
G.  OOK MET U ZIJ DE HEER! 
 
Bemoediging:  
V.  Onze hulp en verwachting zijn in de naam van de Heer, onze levensbron 
G.  DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
V.  Die als mens onder ons is komen wonen om ons zijn liefde te laten zien 
G.  DIE EEUWIG TROUW IS EN NOOIT LOSLAAT HET WERK VAN ZIJN HANDEN 
V.  U die in Jezus Christus ons hart wil aanspreken 
G.  OPEN ONS VOOR HET GEHEIM VAN UW LIEFDE EN UW TOEKOMST 
V.  Genade en vrede voor ons en voor de hele wereld, 
      van God, de Vader, die achter ons staat,  
      van Jezus, de Zoon, die met ons gaat,  
      door de Heilige Geest, die elke dag in ons wil werken. 
G.  AMEN 
 
Zingen: Psalm van de zondag – NLB 85: 1, 3 en 4 
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1  
Gij waart goedgunstig voor uw land, o Heer, 
in Jakobs harde lot bracht Gij een keer. 
De schuld uws volks wilt Gij niet gadeslaan. 
Gij hebt hun zonden uit uw boek gedaan. 
Gij die de vlammen van uw toorn bezweert, 
Gij hebt U van uw gramschap afgekeerd. 
God van ons heil, herstel ons, neem ons aan 
en doe uw toorn niet over ons bestaan. 
 
3  
Bij wie Hem vrezen is zijn heil geplant. 
Zijn heerlijkheid zal wonen in dit land, 
het heilig land waar goedheid trouw ontmoet, 
het recht de vrede met een kus begroet; 
de trouw die uit de aarde opwaarts schiet, 
het recht dat uit de hemel nederziet. 
De velden deelt Hij van zijn overvloed, 
de Here die ons zegent met zijn goed. 
 
4  
Waar Hij ook gaat, de vrede gaat Hem voor, 
liefde en trouw ontspruiten in zijn spoor. 
Gerechtigheid is voor zijn aangezicht, 
zij bloeit alom waar Hij zijn voetstap richt. 
      Gemeente gaat zitten 
Welkom en Inleiding  
 
Zingen: NLB 863: 1, 2, 5 en 6  
 
1  
Nu laat ons God de Here 
dankzeggen en Hem eren, 
want goed zijn alle dingen 
die wij van Hem ontvingen. 
 
2 
Want lijf en ziel en leven 
heeft ons de Heer gegeven. 
Hij zal ze ook bewaren 
in allerlei gevaren. 
 
5  
Wij bidden U, Algoede: 
wil altijd ons behoeden; 
de kleinen en de groten, 
houd ze in uw hart besloten. 
 
6 
Bewaar ons in uw waarheid, 
geef ons op aarde vrijheid, 
met alle mensen samen 
uw rijk, Heer, te beamen. 
 
Drempelgebed 
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Zingen: NLB 512: 1, 2 en 3 
 
1  
O Jezus, hoe vertrouwd en goed 
klinkt mij uw naam in 't oor, 
uw naam die mij geloven doet: 
Gij gaat mij reddend voor; 
 
2  
uw naam die onze wonden heelt 
en ons met manna spijst, 
die onze dood en zonde deelt 
en onze vrees verdrijft. 
 
3  
Mijn herder en mijn held, mijn vriend, 
mijn koning en profeet, 
mijn priester die mijn schuld ontbindt, 
mijn weg waarop ik treed; 
 
Kyriëgebed 
 
Zingen: Glorialied NLB 305: 1, 2 en 3 
 
1 
Alle eer en alle glorie 
geldt de luisterrijke naam! 
Viert 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! 
 
1

e
 Schriftlezing: Jesaja 52: 1 t/m 10 – Nieuwe Bijbelvertaling 

 
52

1
Ontwaak, ontwaak, Sion, en bekleed je met je kracht! Bekleed je met je pronkgewaad, 

Jeruzalem, heilige stad. Nooit meer zul je worden betreden door wie onbesneden is, of onrein. 
2
Klop het stof van je af en sta op, Jeruzalem, neem plaats op de troon. De ketenen om je hals zijn 

losgemaakt, gevangen vrouwe Sion. 
3
Want dit zegt de HEER: Voor niets zijn jullie verkocht, 

zonder geld koop ik jullie weer vrij. 
4
Dit zegt God, de HEER: Ooit trok mijn volk naar Egypte 

om daar als vreemdeling te leven, maar in Assyrië werd het zonder meer uitgebuit. 
5
Wat win ik daar nu bij? – spreekt de HEER. Voor niets is mijn volk weggenomen, 

hun leiders weeklagen – spreekt de HEER –, dag in dag uit wordt mijn naam bezoedeld. 
6
Daarom, op die dag,zal mijn volk mijn naam kennen, 
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beseffen dat ik het ben die zegt: ‘Hier ben ik.’ 
7
Hoe welkom is de vreugdebode 

die over de bergen komt aangesneld, die vrede aankondigt en goed nieuws brengt, 
die redding aankondigt en tegen Sion zegt: ‘Je God is koning!’ 
8
Hoor! Je wachters verheffen hun stem, samen barsten ze uit in gejuich, 

want ze zien het met eigen ogen: de HEER keert terug naar Sion. 
9
Breek uit in gejubel,ruïnes van Jeruzalem, want de HEER troost zijn volk,hij koopt Jeruzalem vrij. 

10
De HEER ontbloot zijn heilige arm ten overstaan van alle volken, 

en de einden der aarde zien hoe onze God redding brengt. 
 
Zingen: NLB 885: 1 en 2 
 
1  
Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader. 
Er is geen schaduw van omkeer bij U. 
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde, 
die Gij steeds waart, dat bewijst Gij ook nu. 
Refrein 
Groot is uw trouw, o Heer 
Groot is uw trouw, o Heer 
iedere morgen aan mij weer betoond. 
Al wat ik nodig had hebt Gij gegeven, 
groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond. 
 
2  
Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden, 
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt: 
kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst. 
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid. 
Refrein 
Groot is uw trouw, o Heer 
Groot is uw trouw, o Heer 
iedere morgen aan mij weer betoond. 
Al wat ik nodig had hebt Gij gegeven, 
groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond. 
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e
 Schriftlezing: Marcus 6: 6b t/m 13 

 
Uitzending van de twaalf leerlingen 
 
Hij trok rond langs de dorpen in de omtrek en onderwees de mensen. 7Hij riep de twaalf bij zich en 
zond hen twee aan twee uit, en gaf hun macht over de onreine geesten. 8Hij droeg hun op niets mee 
te nemen voor onderweg, geen brood, geen reistas en geen geld, alleen een stok. 9Sandalen 
mochten ze wel dragen. ‘Maar,’ zei hij, ‘trek geen extra kleren aan.’ 10En ook zei hij: ‘Als jullie ergens 
onderdak krijgen, moet je daar blijven tot je verder reist. 11Maar als jullie ergens niet welkom zijn en 
de mensen niet naar jullie willen luisteren, moet je daar weggaan en het stof van je voeten schudden 
ten teken dat je niets meer met hen te maken wilt hebben.’ 12Ze gingen op weg en riepen de mensen 
op om tot inkeer te komen, 13en ze dreven veel demonen uit en zalfden veel zieken met olie en 
genazen hen. 

Zingen: Varia nr. 110: 1, 2 en 3 (Melodie Nieuwe Liedboek 868) 
 
1  
Ga dan op weg en laat hoop en verwachting je leiden. 
Ook al zijn pijn en verdriet voor geen mens te vermijden. 
Wees niet bevreesd! Ga en vertrouw op de Geest,  
die je van angst zal bevrijden. 
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2  
Ga dan op weg en ontmoet op je weg medemensen. 
Doe aan een ieder wat jij aan jezelf toe zou wensen. 
Dan onder ’t gaan, zul je de ander zien staan 
en overschrijd je je grenzen 
 
3  
Ga dan op weg en schud af al je twijfels en zorgen.  
Ga en ontdek wat vandaag nog voor jou is verborgen.  
Ga met Gods Woord, dat je vandaag hebt gehoord 
dat zal je kracht zijn voor morgen! 
 
Overdenking – Stilte 
 
Zingen: Zangen van zoeken en zien nr. 32: 1 t/m 4 
 
1  
Ga met ons mee op onze wegen, 
wees met uw volk in de woestijn, 
Schuil in een wolk, wees half verzwegen, 
toon dat Gij  onze kracht wilt zijn. 
 
2  
Schenk ons een woord als wij U roepen, 
wees ons een licht op onze weg, 
wil ons niet eindeloos beproeven, 
toon dat het waar is wat Gij zegt. 
 
3  
Ga voor ons uit in nacht en duister, 
wek in ons hoop voor elke dag, 
maak U niet waar in macht en luister 
maar in een mens die op ons wacht. 
 
4  
Schenk ons het brood om van te leven, 
toon ons de Mens die op U bouwt 
en onze kracht wordt tot vergeven: 
Naam die ons duurzaam gaande houdt. 
 
Dankgebed en voorbeden – Stil Gebed – Onze Vader 
 
Inzameling van de gaven 
1

e
 voor de Diaconie, 2

e
 voor de Kerk 

 
Zingen: NLB 416: 1 t/m 4  
 
1  
Ga met God en Hij zal met je zijn, 
jou nabij op al je wegen 
met zijn raad en troost en zegen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
2  
Ga met God en Hij zal met je zijn: 
bij gevaar, in bange tijden, 
over jou zijn vleugels spreiden. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
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3 
 Ga met God en Hij zal met je zijn: 
in zijn liefde je bewaren, 
in de dood je leven sparen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
4  
Ga met God en Hij zal met je zijn, 
tot wij weer elkaar ontmoeten, 
in zijn naam elkaar begroeten. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
Zegen      
 
Gemeente zingt  2x Amen 
 
 
 
 
 


