
Liturgie voor zondag 16 juli 2017 
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 in stilte geluisterd naar muziek, als voorbereiding op de 
dienst. 
  
Het luiden van de klok  
  

Als de voorganger opstaat staan allen op Zingen NLB 272: 1, 4 

  

1 Wij zoeken in uw huis uw aangezicht, o Here. 
   Naar vrede smachten wij, naar stille innigheid. 
   Laat ons van Jezus zelf, die op een berg klom, leren 
   alleen te zijn met U die geest en waarheid zijt. 
  

4 De Heiland op de berg, alleen met God zijn Vader, 
   vernam de stem van 't leed die van de aarde schreit. 
   Heer Jezus, maak uw kerk tot hoorder en tot dader, 
   opdat de wereld weet van uw barmhartigheid. 
  

Begroeting en bemoediging 

V: De Heer zij met u, 

G:  Ook met u zij de Heer. 

V: Onze hulp is in de Naam van de Here God, 

G: Die hemel en aarde gemaakt heeft. 

V: Die trouw blijft tot in eeuwigheid, 

G: en niet laat varen het werk van zijn handen. 

V: Genade, barmhartigheid en vrede voor u, van God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. 

G: AMEN  
  
Zingen NLB 95: 1, 3 

 1 Steek nu voor God de loftrompet, 
   Hem die ons in de vrijheid zet. 
   Kom voor zijn aanschijn met verblijden. 
   Breng Hem de dank van al wat leeft, 
   Hem, die ons heil gegrondvest heeft. 
   Vier Hem, de koning der getijden. 
  
3 Kom, werpen wij ons voor de Heer 
   die ons gemaakt heeft biddend neer, 
   wij, die het volk zijn van zijn weide. 
   Want onze God, Hij gaat ons voor, 
   Hij trekt met ons de diepte door. 
   Zijn hand zal ons als schapen leiden. 
                                          (gemeente gaat zitten) 

  
Welkom en inleiding: Gods volk - een heilig priesterschap. 
  
Gebed 
  

Zingen NLB 314: 1, 2 

  
1 Here Jezus, om uw woord zijn wij hier bijeen gekomen. 
   Laat in 't hart dat naar U hoort  uw genade binnenstromen. 
   Heilig ons, dat wij U geven  hart en ziel en heel ons leven. 
  



2 Ons gevoel en ons verstand 
   zijn, o Heer, zo zonder klaarheid, 
   als uw Geest de nacht niet bant, 
   ons niet stelt in 't licht der waarheid. 
   't Goede denken, doen en dichten 
   moet Gij zelf in ons verrichten. 
   
Schriftlezing: 1 Petrus 1 : 22 - 2 : 10 
  
 Zingen: NLB 797 : 4, 8 
4 Ach hoe nietig, ach hoe vluchtig 
   is der mensen schoonheid! 
   Als een bloem die staat te prijken 
   tot de wind komt overstrijken, 
   zo zal onze pracht bezwijken. 
  
8 Ach hoe nietig, ach hoe vluchtig 
   is der mensen wezen! 
   Al ons doen en al ons streven, 
   heel de wereld duurt maar even. 
   Wie God vreest zal eeuwig leven. 
  
Schriftlezing: 1 Petrus 2 : 11 - 17 
  
Verkondiging 
  
Zingen: Lied 834 : 1, 2, 3 
1 Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht! 
   God, laat mij voor uw aangezicht, 
   geheel van U vervuld en rein, 
   naar lijf en ziel herboren zijn. 
  
2 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. 
  
3 Wees Gij de zon van mijn bestaan, 
   dan kan ik veilig verder gaan, 
   tot ik U zie, o eeuwig Licht, 
   van aangezicht tot aangezicht. 
  
Afkondiging overlijden 
Zingen: Lied 961   

Niemand leeft voor zichzelf, niemand sterft voor zichzelf.  Wij leven en sterven voor God onze Heer,                           
aan Hem behoren wij toe. 

  
Dankgebed en voorbede 
  
Inzameling van de gaven 
De 1e collecte is voor de diaconie, de 2e voor de kerk. 
  
Zingen: Lied 315 : 1, 2 en 3 
  
1 Heb dank, o God van alle leven, 
   die zijt alleen Uzelf bekend, 
   dat Gij uw woord ons hebt gegeven, 
   uw licht en liefde ons toegewend. 
   Nu rijst uit elke nacht uw morgen, 



   nu wijkt uw troost niet meer van de aard, 
   en wat voor wijzen bleef verborgen 
   werd kinderen geopenbaard. 
  
2 En of een mens al diep verloren 
   en ver van U verzworven is, 
   Gij noemt zijn naam, hij is herboren, 
   vernieuwd door uw getuigenis. 
   Uw woord, dat spreekt in alle talen, 
   heeft uit het graf ons opgericht, 
   doet ons in vrijheid ademhalen 
   en leven voor uw aangezicht. 
  
3 Gemeente, aan wier aardse handen 
   dit hemels woord is toevertrouwd, 
   o draag het voort naar alle landen, 
   vermenigvuldigd duizendvoud. 
   Een stem zegt: roep! Wat zoudt gij roemen 
   op mensengunst of -heerlijkheid? 
   't Verwaait als gras en weidebloemen.- 
   Gods woord bestaat in eeuwigheid! 
  
Zegen 
Gemeente: Amen 

  
 
 

  
 


