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Liturgie voor zondag 5 juli 2020 in Hurdegaryp 

  

- Welkom en afkondigingen 

- Aanvangslied: Psalm 84 vs. 1 en 4 

1 

Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer, 

het huis waar Gij uw naam en eer 

hebt laten wonen bij de mensen. 

Hoe brand ik van verlangen om 

te komen in uw heiligdom. 

Wat zou mijn hart nog liever wensen 

dan dat het juichend U ontmoet 

die leven zijt en leven doet. 

4 

Van kracht tot kracht gaan zij steeds voort. 

Hun lied weerklinkt van oord tot oord, 

tot zij Jeruzalem betreden, 

waar alle pelgrims binnengaan 

om voor Gods aangezicht te staan. 

Aanvaard, o Heer, ook mijn gebeden. 

Verhoor mij, God van Israël, 

die alles leidt naar uw bestel. 

 

- Bemoediging en Groet 

- We horen: Lied 216 

1 

Dit is een morgen als ooit de eerste, 

zingende vogels geven hem door. 

Dank voor het zingen, dank voor de morgen, 

beide ontspringen nieuw aan het woord. 

2 

Dauw op de aarde, zonlicht van boven, 

vochtige gaarde, geurig als toen. 

Dank voor gewassen, grassen en bomen, 

al wie hier wandelt, ziet: het is goed. 
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3 

Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen, 

licht dat ooit speelde waar Eden lag. 

Dank elke morgen Gods nieuwe schepping, 

dank opgetogen Gods nieuwe dag. 

 

- Gebed voor de nood van de wereld 

- We horen: Lied 981 vs. 1, 2, 3 en 5 

1 

Zolang er mensen zijn op aarde, 

zolang de aarde vruchten geeft, 

zolang zijt Gij ons aller Vader, 

wij danken U voor al wat leeft. 

2 

Zolang de mensen woorden spreken, 

zolang wij voor elkaar bestaan, 

zolang zult Gij ons niet ontbreken, 

wij danken U in Jezus’ naam. 

3 

Gij voedt de vogels in de bomen, 

Gij kleedt de bloemen op het veld, 

o Heer, Gij zijt mijn onderkomen 

en al mijn dagen zijn geteld. 

5 

Daarom moet alles U aanbidden, 

uw liefde heeft het voortgebracht, 

Vader, Gijzelf zijt in ons midden, 

o Heer, wij zijn van uw geslacht. 

 

- Schriftlezingen: Deuteronomium 30: 11 – 16 

                               Matteüs 11: 25 – 30 

 

- We horen: Lied 316 vs. 1 en 4 

1 

Het woord dat u ten leven riep 

is niet te hoog, is niet te diep 
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voor mensen die ’t zo traag beamen. 

Het is een teken in uw hand, 

een licht dat in uw ogen brandt. 

Het roept u dag aan dag bij name. 

4 

Het woord van liefde, vrede en recht 

is in uw eigen mond gelegd, 

is in uw eigen hart geschreven. 

Rondom u klinkt de stem van God: 

vrijspraak, vertroosting en gebod, 

vlak vóór u ligt de weg ten leven. 

 

- Verkondiging 

- We horen: Lied 723 

1 

Waar God de Heer zijn schreden zet 

daar wordt de mens, van dwang gered, 

weer in het licht geheven. 

Als ’s Heren woord weerklinkt met macht 

wordt aan het volk dat Hem verwacht 

de ware troost gegeven. 

Zijn Geest weerstaat de valse schijn 

en schrijft in harten het geheim 

van ’s Vaders grote daden. 

Zo leven wij om Christus’ wil 

te allen tijd gerust en stil 

alleen van zijn genade. 

 

2 

O Heer, uw onweerstaanbaar woord 

drijft rusteloos de eeuwen voort 

wat mensen ook verzinnen. 

En waar de weg onvindbaar scheen 

mochten wij door geloof alleen 

de tocht opnieuw beginnen. 

Gij hebt de vaderen bevrijd 
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en uit het diensthuis uitgeleid 

naar ’t land van melk en honing. 

Hervorm, herschep ook ons geslacht, 

opdat het door de wereldnacht 

de weg vindt naar uw woning. 

 

- Gebeden 

- Aandacht voor de collecte 

 

- We horen: Lied 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. 

 

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. 

 

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 


