
ORDE VAN DIENST zondag  10 juli 2022 

Voorganger: Ds. W. Lolkema 

Ouderlingen: Charlotte Statema en Dick van Arkel 

Organist: Piet den Ouden 

Liturgische kleur: ROOD 

Aanvang 9:45 uur 

 
De VOORBEREIDING 

 
Orgelspel  
 
Woord van welkom 
Aansteken van de kaarsen, openen van de Bijbel 
 
Lied: Psalm 119: 1 en 12 

1. Welzalig wie de rechte wegen gaan,  

wie in de regels van Gods wijsheid treden. 

Zalig wie zijn getuigenis verstaan,  

van ganser harte zoeken naar zijn vrede. 

Geen onrecht en geen dwaling lokt hen aan. 

De weg der zondaars wordt door hen gemeden. 

 

12. Ik klem mij vast aan uw getuigenis. 

O Heer, laat niet vergeefs mij op U hopen 

Gij zijt mijnlicht, mijn dag bij duisternis, 

Gij doet uw woorden voor mijn ogen open, 

Verruimt mijn hart en maakt mijn reis gewis 

Ik zal de weg van uw geboden lopen. 

 
Stilte - Beginwoorden - Groet 
Lied 217: 1 en 3 

1. De dag gaat open voor het woord des Heren,  

zon die wij zoeken, kracht die wij ontberen,  

bron die wij horen als wij tot Hem keren,  

vroeg in de morgen. 

 

3. Door U geschapen om uit U te leven;  

hartslag en adem hebt Gij ons gegeven,  

land waar wij wonen, licht waarnaar wij streven,  

oorsprong en toekomst. 

 

Smeekgebed en gebed bij de opening van de Schriften,  
afgesloten met het ZINGEN van:  
Ontferm U, Heer,… 
Ontferm U toch… 



Korte tekst 
 
Lied 839: 1 en 3 

1. Ik danste die morgen toen de schepping begon. 
Ik danste de dans van de sterren, maan en zon. 
De golvende velden en de deinende zee 
en alles wat ademt, danste mee. 
Refrein: 

Dans dans en doe maar mee met mij 
Ik ben de Heer van de dans, zegt Hij. 
Ik ga je voor, Ik haal ook jou erbij, 
want ik ben de Heer van de dans, zegt Hij. 
 

3. Ik danste voor blinden die Mij riepen om licht. 

Ik gaf aan verschopten een stem, een nieuw gezicht. 

Ik danste voor kinderen, de koning te rijk. 

Ik danste het lied van gerechtigheid. 

Refrein. 

 

 
 

De DIENST van het WOORD 
 
Moment met / voor de kinderen 
  
Eerste Schriftlezing: Micha 6: 6 t/m 8 
 
Lied 993: 1, 2, 3, 4 en 7 

1. Samen op de aarde,  
dat beloofde land,  
God zal ons bewaren,  
want Hij houdt in stand 

 
2. wat Hij heeft geschapen  

met zijn hand, zijn woord.  
Hij zal niet verlaten  
wat Hem toebehoort 

 
3. ’t Westen en het oosten, 

voor- en nageslacht, 
om zijn naam te troosten 
zijn zij aangebracht; 
 

4. om zijn naam te prijzen  
gaf Hij zon en maan,  
wijzen en onwijzen  
gunt Hij één bestaan. 
 
 



7. Kerk en wereld samen,  
vasteland en zee,  
worden ja en amen,  
ja uit ja en nee. 

 
 
 
Tweede Schriftlezing: Lucas 10: 25 t/m 27  
 
Lied 568-B drie keer 

1. Ubi caritas et amor, 

ubi caritas Deus ibi est. 

 
Uitleg en Verkondiging  
 
Lied 657: 1 en 2 

1. Zolang wij ademhalen, 

schept Gij in ons de kracht. 

Om zingend te vertalen 

waartoe wij zijn gedacht: 

elkaar zijn wij gegeven 

tot kleur en samenklank. 

De lofzang om het leven 

geeft stem aan onze dank. 

 

2. Al is mijn stem gebroken,  

mijn adem zonder kracht,  

het lied op andere lippen  

draagt mij dan door de nacht. 

Door ademnood bevangen  

of in verdriet verstild:  

het lied van uw verlangen  

heeft mij aan ’t licht getild. 

 

 
 
Geloofsbelijdenis 
 
We ZINGEN: Lied 342: 1,2 en 5. 

1. In God de Vader op zijn troon  

geloven wij, en in de Zoon,  

uit God geboren voor de tijd  

Hem zij de macht, de majesteit! 

 

 



2. En in de Geest, die ons geleidt,  

geloven wij: dat er altijd  

een Trooster is, zacht als de wind,  

een sterke moeder bij haar kind. 

 

5. Lof zij de Geest die wereldwijd  

ons kerk maakt: Christus toegewijd  

tot wij, van alle kwaad bevrijd,  

God zien in alle eeuwigheid.  

Amen. 

 

 
De DIENST van de HERBEVESTIGING 

 
De herbevestiging tor diaken van mw. Hanna Dragt - Keller 
Inleidende woorden 
Korte onderwijzing 
 
We ZINGEN: Lied 657: 3 en 4. 

3. Het donker kan verbleken 

door psalmen in de nacht. 

De muren kunnen vallen: 

zing dan uit alle macht! 

God, laat het nooit ontbreken 

aan hemelhoog gezang, 

waarvan de wijs ons tekent 

dit lieve leven lang. 

 

4. Ons lied wordt steeds gedragen 

door vleugels van de hoop, 

het stijgt de angst te boven, 

om leven dat verloopt. 

Het zingt van vergezichten, 

het ademt van uw Geest. 

In ons gezang mag lichten 

het komend bruiloftsfeest. 

 

 
Vragen bij herbevestiging en het antwoord van mw. Dragt. 
 
Gebed 
 
Vraag aan de leden van de Gemeente:  
Gemeente, opnieuw zal mw. Hanna Dragt diaken zijn in onze Gemeente. 
Wilt u haar in uw midden ontvangen en haar hooghouden in haar ambt? 
Allen: Ja, dat willen wij (van harte). 



We gaan staan en ZINGEN: Lied 416: 1 en 2. 
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. 
 

      
De DIENST van GEBEDEN en GAVEN 

 
Gebeden en oecumenisch Onze Vader 
 
Mededelingen 
Collecten: 
1. Diaconie 
2. Pastoraat en Eredienst 
3. Kosten klein onderhoud kerkgebouw 
 
We ZINGEN Lied 568-A. 

1. Ubi caritas et amor, 

ubi caritas Deus ibi est. 

 
Lied 675: 1  

1. Geest van hierboven, leer ons geloven, 

hopen, liefhebben door uw kracht! 

Hemelse Vrede, deel U nu mede 

aan een wereld die U verwacht! 

Wij mogen zingen, van grote dingen, 

als wij ontvangen al ons verlangen, 

met Christus opgestaan. Halleluja! 

Eeuwigheidsleven zal Hij ons geven, 

als wij herboren Hem toebehoren, 

die ons is voorgegaan. Halleluja! 

 

 
HEENZENDING EN ZEGEN 

v:…..   

 

 
 

Uitleidend orgelspel 

 


