
ORDE VAN DE DIENST :  5e zomerdienst Kapel  
Deze dienst is te beluisteren/bekijken via de kerkomroep van de Kapel 
  
Thema: Keuzes in de tijd - kiezen voor de zucht. 
Orgelspel. 
Kerkenraad komt binnen. 
Voor de dienst luisteren we naar: Zuchten kan ook bidden zijn via:  
                                                https://www.youtube.com/watch?v=V9S9RP6pmhE  
Afkondigingen. 
 
Zingen: Psalm 146: 1 en 3 
1 Halleluja, heel min leven 
Loof en prijs ik God, de Heer 
Hem wil ik mij liefde geven, 
Al mijn dank en al mijn eer. 
Zingen zal ik levenslang, 
Elke dag die ik ontvang. 
 
3. Wie op Jakobs God blijft bouwen, 
    wie de HEER als helper heeft, 
    kent geluk en kan vertrouwen 
    op zijn God die redding geeft. 
    Hij schiep hemel, zee en land;  
    wat Hij heeft beloofd houdt stand. 
 

 
Bemoediging en groet. 
 

Zingen: Psalm 146: 4 en 6 (De Nieuw psalmberijming) 

4. Hij doet recht en zal bevrijden            6. Eeuwig zal de HEER regeren, 
    wie niet weet wat vrijheid is,                  alle generaties door. 
    voedt royaal wie hongerlijden,                Sion, kom je koning eren; 
    redt uit de gevangenis.                          vorstelijk gaat Hij ons voor. 
    Blinde ogen opent Hij;                           Geef je vrolijkheid een stem; 
    wie gebukt gaat, staat Hij bij.                 halleluja – zing voor Hem! 

 

 

Inleiding op de dienst. 
Gebed.  

 
Zingen: Geroepen om te Zingen lied 112: 1, 2 en 4 

1 Zeg nooit: "Onze wereld is gebroken 
en de mens tot weinig goeds in staat." 
Zeg nooit: "Niemand kan op vrede hopen, 
alles gaat nu eenmaal als het gaat." 
 
refrein 
Want een land, een land om van te dromen, 
stuwt de mensen uit hun slavernij 
tot zij juichen, met tranen in hun ogen: 
"Lieve God, we zijn er, eindlijk vrij!" 

https://www.youtube.com/watch?v=V9S9RP6pmhE


 
2 Zeg nooit dat de zeeen veel te hoog zijn, 
dat een mens niet zonder bedding kan. 
zeg nooit dat woestijnen veel te droog zijn, 
dat een volk daar eenmaal weer verzandt. 
refrein 
 
4 Zeg nooit dat het godvergeten lijden 
toch het noodlot is van ons bestaan. 
Zeg nooit: "Stil maar, wacht op beetre tijden." 
Zeg nooit: "Niemand kan de dood weerstaan." 
refrein 
 
Lezen:  Marcus 7 : 31 t/m 37 en Romeinen 8 : 14 t/m 26. 
 
Zingen Hemelhoog 627: 1 en 2 
1 Abba, Vader, U alleen, 
U behoor ik toe. 
U alleen doorgrondt mijn hart, 
U behoort het toe. 
Laat mijn hart steeds vurig zijn. 
U laat nooit alleen. 
Abba, Vader, U alleen, 
U behoor ik toe. 
 
2 Abba, Vader, laat mij zijn 
slechts voor U alleen. 
Dat mijn wil voor eeuwig zij 
d'uwe_en anders geen. 
Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer. 
Laat mij nimmer gaan. 
Abba, Vader, laat mij zijn 
slechts van U alleen. 
 

Overdenking. 
 
Zingen: NLB 321: 1, 2, 5 en 7 

1 Niet als een storm, als een vloed, 
   niet als een bijl aan de wortel 
   komen de woorden van God, 
   niet als een schot in het hart. 
 
2 Maar als een glimp van de zon 
   een groene twijg in de winter, 
   dorstig en hard deze grond - 
   zo is het koninkrijk Gods. 
 
5 Blinden herkennen de hand 
   dovemansoren verstaan hem 
   zalig de man die gelooft 
   zalig de vrouw aan de bron. 



 
7 Hier in dit stervend bestaan 
   wordt Hij voor ons geloofwaardig 
   worden wij mensen van God, 
   liefde op leven en dood. 
 
Gebeden, afgesloten door het Onze Vader. 
Inzameling van de gaven:  1e collecte voor de diaconie; 
                                            2e collecte bij de uitgang is voor de eigen wijkgemeente. 
 
Zingen slotlied: Bronswijk, Van Harte lied 72: De hemel is de mens zover nog niet 

 

1 De hemel is de mens zover nog niet. 
De schepping ligt niet tevergeefs te wachten. 
Op aarde woont niet louter het verdriet. 
De wereld is geen akker vol met klachten.  
Want om ons heen spelt god het nieuwe lied  
van liefde, méér dan wij hier ooit verwachten. 
 
2 De liefde heeft hier onder ons gewoond. 
Zijn handen deelden zegen en verzachtten  
de zuchten, die in stilte uitgestroomd  
als vragen, onvoltooid op antwoord wachten. 
Hij is het water en het brood,  
het licht van leven in de doodse nachten. 
 
3 In Hem heeft God zichzelf nabij gemaakt,  
de schepping tastbaar doel en zin gegeven,  
de aarde in genade aangeraakt,  
de wereld met een lofgedicht omgeven. 
Ik adem op: bevrijdt en nieuw ontwaakt  
schenk ik, U, God, in Christus heel mijn leven. 
 
 
Enkele woorden. 
 
Zingen: NLB 416: 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, afgesloten door NLB 431 C 

Amen, amen, amen. 

 


