
ORDE VAN DE DIENST :  1e zomerdienst Kapel-Ichthus 
Deze dienst is te beluisteren/kijken via KERKOMROEP - KAPEL 
Voorganger: ds. G. Kajim  Organist: de heer Kloppenburg 
 
Thema: Keuzes in de tijd - kiezen voor waakzaamheid 
Orgelspel. 
Kerkenraad komt binnen. 
 
Voor de dienst zingen: Er branden lampen in de nacht –  
Bronswijk, Van Harte lied 76: 1, 2 en 3 – melodie: O Heer, die onze Vader zijt 

 
2. Er branden lampen in de nacht           3. Er branden lampen in de nacht. 
    Van ja en nee, misschien.                      Verlegen met hun gloed. 
    Heeft liefde dan zon trage gang.            Wordt er door ons vergeefs gewacht? 
    Of duurt het hopen veel te lang?            Heeft God niet aan zijn feest gedacht? 
    Wij willen vrede zien.                            Of wordt het morgen goed? 
  
Afkondigingen. 
 
Zingen: Psalm 84 (De Nieuw psalmberijming): 1 en 2 
1. Hoe lief heb ik uw woning, HEER!       2. Gelukkig wie gesterkt in U 
    Verlangend vraag ik telkens weer            als pelgrims door het hier en nu 
    daar uw nabijheid te ervaren.                 blijven verlangen naar uw wegen. 
    In de beschutting van uw huis                Zij weten wie hen helpen zal: 
    zijn zelfs de mus en zwaluw thuis:           zelfs in het uitgedroogde dal 
    zij nestelen bij uw altaren.                      daalt zegen op hen neer als regen. 
    Gelukkig wie daar dag aan dag               Verfrist mogen zij verder gaan; 
    bij U woont en U prijzen mag.                straks komen zij in Sion aan. 
 
Bemoediging en groet. 
 
Zingen: Psalm 84 (De Nieuw psalmberijming): 4 
4. De HEER, die ons bescherming biedt, 
    ontzegt zijn goede gaven niet 
    aan wie op Hem hun leven richten. 
    Genade geeft Hij hun altijd; 
    zij delen in zijn heerlijkheid. 
    Hij zal hen als een zon verlichten. 



    Heer van de hoogste legermacht, 
    gelukkig is wie U verwacht. 
 
Inleiding op de dienst. 
Gebed.  
 
Zingen: Wij maken hier een trektocht door de tijd - Bronswijk Van Harte  lied 110: 1, 
2, 3 en 4 (melodie: Alles wat over ons geschreven staat) 

 
2. Wij zien hier uit naar licht dat blijvend is. 
    En onze ogen speuren in het duister  
    naar vonken van uw glans en van uw luister,  
    een ster, een vuurvlam in de wildernis. 
 
                     3. Wij tellen dagen naar wat komen gaat.  
                        En onze harten vullen zich met leven,  
                        met de beloften ooit de mens gegeven,  
                        dat U het bent, die in ons midden staat. 
 
                                              4. Wij leven tastend op uw toekomst aan.  
                                                En onze monden spreken van de dromen,  
                                                van visioenen, werelden die komen.  
                                                Heer, maak ons klaar, om met U mee te gaan. 
 

Lezen: Deuteronomium 30 : 11 t/m 20 en Lucas 21 : 29 t/m 36. 

 
Zingen NLB 845 (op melodie psalm 86): 1 en 3 
1. Tijd van vloek en tijd van zegen,     3. Wie aan dit bestaan verloren 
    tijd van droogte tijd van regen            nieuw begin heeft afgezworen 
    dag van oogst en tijd van nood           wie het houdt bij wat hij heeft 
    tijd van stenen tijd van brood.             sterven zal hij ongeleefd. 
    Tijd van liefde nacht van waken          Tijd van leven om met velen 
    uur der waarheid dag der dagen          brood en ademtocht te delen 
    toekomst die gekomen is                    wie niet geeft om zelfbehoud, 
    woord dat vol van stilte is.                  leven vindt hij honderdvoud. 
 
Overdenking. 

 
 
 



Zingen: Geroepen om te zingen lied 96: 1, 2 en 3 

 
 
2. Zeg niet: Ach ja, het zijn donkere tijden. 
    Zeg niet: Nu ja, 't is misschien wel God's wil. 
    Zeg niet: Altijd was er onrecht en lijden. 
    Nu zijn er andere tijden op til.                       Refrein: 

Wil je niet opstaan, dan blijf je maar 
liggen, 

                                                                       moet je maar weten wat er van komt. 
 
3. Hij die er aan komt zal 't licht weer doen dagen. 
    Kom overeind, want de nacht is voorbij. 
    Weg nu met dat wat geen licht kan verdragen; 
    Maak door de puinhoop een weg voor Hem vrij.      
 

Refrein: 
                                                                      Wil je niet opstaan, dan blijf je maar liggen, 
                                                                      moet je maar weten wat er van komt. 
 
Gebeden, afgesloten door het Onze Vader. 
 
Inzameling van de gaven:  1e collecte is voor de diaconie;  
                                            2e collecte bij de uitgang is voor de PGE - Jeugdwerk. 
 
Zingen slotlied: NLB 978: 1, 3 en 4 
 
1. Aan U behoort, o Heer der heren,           3. Gij hebt de bloemen op de velden 
    de aarde met haar wel en wee,                  met koninklijke pracht bekleed. 
    de steile bergen, koele meren,                   De zorgeloze vogels melden 
    het vaste land, d'onzeekre zee.                  dat Gij uw schepping niet vergeet. 
    Van U getuigen dag en nacht.                    't Is alles een gelijkenis 
    Gij hebt ze heerlijk voortgebracht.              van meer dan aards geheimenis. 
                              
 



 4. Laat dan mijn hart U toebehoren 
    en laat mij door de wereld gaan 
    met open ogen, open oren 
    om al uw tekens te verstaan. 
    Dan is het aardse leven goed, 
    omdat de hemel mij begroet. 
 
Enkele woorden. 

 
Zingen: NLB 416: 1         
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. 
 
Zegen. 

 


