
1 
 

Zondag  1 augustus 2021, ds. Hans Procee Vledder 
 
Orgelspel voor de dienst 
Na orgelspel: welkom en mededelingen 
 
Aanvangslied: Lied 105: 1 en 17 
1 
Loof God de Heer, en laat ons blijde 
zijn glorierijke naam belijden. 
Meld ieder volk en elk geslacht 
de wonderen die God volbracht. 
Gij die van harte zoekt de Heer, 
verblijd u, geef zijn naam de eer. 
 
17 
Hij was het die zijn volk bevrijdde, 
zijn uitverkorenen veilig leidde. 
Zo trokken zij het diensthuis uit 
met dans en zang bij trom en fluit, 
en erfden het beloofde land, 
de arbeid van der heidenen hand. 
 
Votum en groet 
Drempelgebed 
 
Zingen: Lied 216: 1, 2, 3 – zangers 
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. 
 
3 
Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen, 
licht dat ooit speelde waar Eden lag. 
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Dank elke morgen Gods nieuwe schepping, 
dank opgetogen Gods nieuwe dag. 
 
Kyrie-gebed 
Opmaat tot Gloria 
 
Glorialied: Lied 756: 1,2,3, 6 
1 zangers 
Laat komen, Heer, uw rijk, 
uw koninklijke dag, 
toon ons uw majesteit, 
Messias, uw gezag! 
 
2 allen 
Waar blijft het overlang 
beloofde land van God, 
waar liefde en lofgezang 
verdrijven leed en dood? 
 
3 allen 
Dat land, het ons vanouds 
vertrouwde Kanaän, 
waar God zijn stad herbouwt; 
Sion, waar zijt ge dan? 
 
6 zangers 
Wij bidden, Heer, sta op 
en kom in heerlijkheid! 
Op U staat onze hoop 
die onze herder zijt! 
 
 
Dienst van het Woord 
 
Lezen: Numeri 13: 1, 2, 21, 17, - 31a uit de BGT 
 
Zingen: gezang 302: 1 en 5 ( liedboek 1973) 
1 zangers 
God zij geloofd om Kanaän, 
dat land vol druiven en vol graan,  
dat overvloeit van melk en honing,  
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het geeft zijn oogst te rechtertijd,  
dat land is enkel vruchtbaarheid:  
gezegend land om in te wonen! 
 
5 allen 
Zo zingen wij op hoge toon   
van Kanaän en van uw Zoon:  
uw woord is melk, uw liefde honing. 
Over de aarde waait de wind:  
uw adem maakt ons welgezind  
om zingend in dit land te wonen. 
 
Verkondiging: ‘Op we naar het beloofde land’ 
Meditatief orgelspel 
 
Zingen : Lied 753: 1,2, 3, 4 
1 allen 
Er is een land van louter licht 
waar heiligen heersers zijn. 
Nooit gaat de gouden dag daar dicht 
in duisternis of pijn. 
 
2 allen 
Daar is het altijd lentetijd, 
in bloei staat elke plant. 
Alleen de smalle doodszee scheidt 
ons van dat zalig land. 
 
3 zangers 
Men ziet het veld aan de overkant 
in groene luister staan, 
als Israël ’t beloofde land 
zag over de Jordaan. 
 
4 zangers 
Maar ach de stervelingen staan 
hier huiverend terzij, 
en durven niet op weg te gaan, 
het duister niet voorbij. 
 
Gebeden en gaven 
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Dankgebed, voorbeden en ‘Onze Vader’ 
Collecte bij de uitgang 
 
Slotlied: Lied 763 
1 zangers 
Zij zullen de wereld bewonen, 
zij namen het wonder ter hand, 
de mensen van nacht en nevel 
brengt Hij naar het heilige land. 
 
2 allen 
Er zal geen verzengende hitte, 
geen dorst en geen honger meer zijn 
want Hij zal ze weiden aan water 
dat vloeit uit het hart der woestijn. 
 
3 zangers 
En Hij maakt de hoogte begaanbaar 
en Hij baant een weg door de zee, 
van alle vier einden der aarde 
brengt Hij zich een volk bijeen. 
 
4 allen 
De hemel roept uit Halleluja, 
de aarde brengt leven tot stand, 
de bergen bezwijken van vreugde, 
de wereld wordt vaderland. 
 
5 allen 
Ten dage der grote genade 
als God de gebeden beloont, 
dan zullen de volkeren weten 
dat Hij bij de mensen woont. 
 
 
Wegzending en zegen 
 
Allen: amen, amen, amen. 
 
orgelspel 


