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Orde van de dienst op zondag 12 juli 2020 

Nieuw Perspectief, Hurdegaryp 

 

Afkondigingen 

 

Moment van stilte 

 

Intochtslied, we horen en lezen (onder orgelspel) Lied 207  

 

1. voorganger 

De trouw en goedheid van de Heer 

verschijnt ons elke morgen weer 

en blinkt en blijft als dauw zo fris, 

zolang het dag op aarde is. 

 

2. muziek 

O Christus, schone morgenster, 

wees met uw gunst ons hart niet ver; 

steek al uw lichten in ons aan, 

dan kan uw heil ons niet ontgaan. 

 

3. voorganger 

Drijf uit, o licht, wat duister is, 

behoed ons hart voor ergernis, 

voor blindheid en voor schand' en schuld; 

houd niet uw glans voor ons verhuld, 

 

4. voorganger 

opdat wij wand'len als bij dag 

en, kome wat er komen mag, 

staan vast in het geloof, o Heer, 

van U verlaten nimmermeer. 

 

 

 



 

 

2 

 

Groet 

Vg.:  De Heer zij met u     

Gem.:  EN MET UW GEEST 

 

Bemoediging 

Vg.: Onze hulp is in de Naam van de Heer 

Gem.: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT. 

 

Die schepper was en is en zal zijn, 

DIE NIET LOSLAAT HET WERK VAN ZIJN 

HANDEN 

Die alles nieuw maakt, 

WANT HIJ IS TROUW TOT IN EEUWIGHEID. 

AMEN 

 

Drempelgebed 

Getrouwe God, 

            met de kerk van alle eeuwen en alle plaatsen, 

            buigen we ons voor uw heilig aangezicht. 

            U bent in de wereld gekomen 

            en hebt de weg voor ons bereid. 

            Wijs ons de richting 

            en wees ons tot hulp. 

            Want zonder u kunnen we niet 

            en willen we niet 

            LAAT UW GENADE BIJ ONS ZIJN 

            GEEF ONS EEN OPEN HART 

            EN HELPENDE HANDEN 

            DOOR JEZUS CHRISTUS ONZE HEER 

            AMEN 
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Gebed om ontferming (woorden uit Lied 300b) 

 

1. God van ons leven, open ons hart 

en maak het zo  wijd als de  wereld 

waarover wij  roepen als voor ons-  zelf: Heer, ontferm u! 

 

2. Over het onschuldige bloed op aarde 

van alle ver-  moorden en alle ver-  minkten, 

de slachtoffers van  haat en ver-| raad: Heer, ontferm u! 

 

3. Over alle kinderen voor wie geen plaats is, 

die worden ge-  boren in  oorlogsrumoer, 

in armoede, honger en dorst: Heer, ontferm u! 

 

4. Over wie een zwaar lot moeten dragen, 

daklozen, doellozen,  eenzame  zielen, 

geschonden naar lichaam en  geest: Heer, ontferm u! 

 

5. Over degenen die worden vervolgd, 

die worden ver-  nederd en geklei-  neerd, 

en die men be-  lastert en  schendt: Heer, ontferm u! 

 

6. Over de mensen die worden vergeten, 

door niemand ge-  acht of ge-  borgen, 

die te ge-  ring zijn om * te ge-  denken:  Heer, ontferm u! 

 

7. Over wie leven in angst, pijn en zorgen, 

over wie  bang zijn om te  sterven, 

en over ons-  zelf in het * uur van de  dood: Heer, ontferm u! 
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Gloria, wij horen en lezen (onder orgelspel) Lied 304 

 

1. Zing van de Vader die in den beginne 

de mensen schiep, de dieren en de dingen: 

hemel en aarde wil zijn naam bezingen: 

houd Hem in ere! 

 

2. Zing van de Zoon, het licht voor onze ogen, 

bron van geluk voor wie Hem wil geloven: 

luister naar Hem het woord van alzo hoge: 

houd Hem in ere! 

 

3. Zing van de Geest, de adem van het leven, 

duurzame kracht die mensen wordt gegeven. 

Waar wij ook gaan, wij hebben niets te vrezen: 

houd Hem in ere! 

 

 Schriftlezing Mattheüs 13,1-3.10-13 en 24-30 

 

Wij horen en lezen (onder orgelspel) Lied 319,1.6.7. 

 

1. Alles wat er staat geschreven, 

Heer, doe ons verstaan, 

want uw woorden zijn ons leven, 

spreek ons aan! 

 

6. Zend uw regen uit de wolken 

die het groeien doet: 

graan dat brood wordt voor uw volk in 

overvloed. 

 

7. Gij gaat onze aard’ te boven, 

zend uw adem neer, 

heel de aarde moet U loven 

meer en meer. 
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Verkondiging 

 

Wij horen en lezen (onder orgelspel) Lied 836 

1. 2. voorganger 3. muziek 4.5. voorganger 

 

1. O Heer die onze Vader zijt, 

vergeef ons onze schuld. 

Wijs ons de weg der zaligheid, 

en laat ons hart, door U geleid, 

met liefde zijn vervuld, 

met liefde zijn vervuld. 

 

2. Geef dat uw roepstem wordt gehoord, 

als eenmaal bij de zee. 

Geef dat ook wij uw nodend woord 

vertrouwen, volgen ongestoord, 

op weg gaan met U mee, 

op weg gaan met U mee. 

 

3. O vrede van Tiberias, 

o heuvels in het rond, 

waar Jezus in het zachte gras 

de mensen liefhad en genas, 

en in hun midden stond, 

en in hun midden stond. 

 

4. Leg Heer uw stille dauw van rust 

op onze duisternis. 

Neem van ons hart de vrees, de lust, 

en maak ons innerlijk bewust 

hoe schoon uw vrede is, 

hoe schoon uw vrede is. 

 

5. Dat ons geen drift en pijn verblindt, 

geen hartstocht ons verwart. 
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Maak Gij ons rein en welgezind, 

en spreek tot ons in vuur en wind, 

o stille stem in ’t hart, 

o stille stem in ’t hart. 

 

Mededelingen van ziekte en evt. overlijden 

 

Voorbeden en dankgebed 

Collecte 

 

Slotlied, wij horen en lezen Lied 992 

 

1. Wat vraagt de Heer nog meer van ons 

dan dat wij recht doen 

en trouw zijn 

en wandelen op zijn weg? 

 

2. Wat vraagt de aarde meer van ons 

dan dat wij dienen 

en hoeden 

als mensen naar Gods beeld? 

 

3. Wat vragen mensen meer van ons 

dan dat wij breken 

en delen 

als ons is voorgedaan? 

 

4. Het is de Geest die ons beweegt 

dat wij Gods wil doen 

en omzien 

naar alles wat er leeft. 

 

Zegen 

 

 


