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Liturgie van 3 juli 2022 

Voorganger: drs. J. Kerkhof – de Vries, Hantumhuizen 

Ouderling van dienst: Gabe Taekema 

Organist: Jelle Visser 

Beamerdienst: Nico en Tine Hoekstra  

 

Mededelingen en welkom door de ouderling van dienst 

 

Openingslied Lied 66: 1 en 3 

1.Breek, aarde, uit in jubelzangen, 

Gods glorierijke naam ter eer. 

Laat van alom Hem lof ontvangen. 

Geducht zijn uwe daden, Heer. 

Uw tegenstanders, diep gebogen, 

aanvaarden veinzend uw beleid. 

Heel de aarde moet uw naam 

verhogen, 

psalmzingen uwe majesteit. 

 

3.Doe onze God uw loflied horen, 

gij volken, zing alom op aard, 

loof Hem door wie wij zijn herboren, 

die ons voor wankelen heeft 

bewaard. 

Gij toetst ons, Gij beproeft ons 

leven, 

zoals men erts tot zilver smelt. 

Gij die ons, aan het vuur ontheven, 

gelouterd voor uw ogen stelt. 

Stilte 

Votum en Groet 

 

Lied 103c: 1, 3 en 4 

1.Loof de koning, heel mijn wezen, 

gij bestaat in zijn geduld, 

want uw leven is genezen 

en vergeven is uw schuld. 

Loof de koning, loof de koning, 

tot gij Hem ontmoeten zult. 
 

3.Ja, Hij spaart ons en Hij redt ons, 

Hij kent onze broze kracht. 

Hij bewaart ons, Hij ontzet ons 

van de boze en zijn macht. 

Loof uw Heiland, loof uw Heiland, 

die het licht is in de nacht. 

 

4.Snel vergaan de mensenkinderen 

als de bloemen op het veld. 

God alleen is onverminderd 

steeds dezelfde sterke held! 

Loof de Heer van dood en leven, 

Hem die onze dagen telt.

Gebed om de Heilige Geest 

Kinderen gaan naar de kinderkerk en we zingen: we gaan voor even uit 

elkaar 

 

Eerste Schriftlezing: Jesaja 66: 10 – 14 
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Lied 910: 1 2 

1.Soms groet een licht van vreugde 

de christen als hij zingt: 

de Heer is ’t die met vleugels 

van liefde hem omringt. 

Loopt alles ons ook tegen, 

Hij zal ons ’t goede doen, 

Hij geeft na donkere regen 

een mild en klaar seizoen. 

 

2.Goddank, wij overdenken 

’t geheim van onze Heer, 

het heil dat Hij wil schenken, 

dat nieuw is altijd weer. 

Bevrijd van onze zorgen 

begroeten wij de dag 

en vrezen niet de morgen, 

wat hij ook brengen mag. 

Tweede Schriftlezing: Lucas 10 : 1 - 20        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Lied 398: 1, 2, 3, 4 en 

1.Handen heb je om te geven 

van je eigen overvloed. 

En een hart om te vergeven 

wat een ander jou misdoet. 

Refrein: 

Open je oren om te horen, 

Open je hart voor iedereen. 

Open je oren om te horen, 

open je hart voor iedereen. 

2.Ogen heb je om te zoeken 

naar wat mensen nog ontbreekt. 

En een hart om uit te leggen 

wat een ander moed inspreekt. 

Refrein 

3.Schouders heb je om te dragen 

zorg en pijn van alleman. 

En een hart om te aanvaarden 

wat een ander beter kan. 

Refrein 

4.Voeten heb je om te lopen                        Refrein             

naar de mens die eenzaam is.                      

En een hart om waar te maken                       

dat geen mens een eiland is. 

5.Oren heb je om te horen                           Refrein 

naar de mens die vrede is. 

En een hart om te geloven 

in zijn Geest die liefde is.     

Overdenking  

Lied 390 Evang. liedboek 

1.Maak ons tot een stralend licht voor de volken, 

een stralend licht voor de mensen om ons heen. 

Tot de wereld ziet wie haar het leven geeft, 

laat het schijnen door ons heen. 
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2.Maak ons tot een woord van  

hoop voor de volken, 

een levend woord voor de mensen om ons heen. 

Tot de wereld weet dat U verlossing geeft, 

Uw genade door ons heen. 

 

3.Maak ons tot een vrolijk lied voor de volken, 

een lied van dank voor de mensen om ons heen. 

Tot de wereld zingt voor Degeen die eeuwig leeft, 

laat het klinken door ons heen. 

 

4.En bouw Uw Koninkrijk in de volken, 

Uw wil geschied' in de mensen om ons heen. 

Tot de wereld weet dat Jezus Christus heerst, 

bouw Uw Koninkrijk in ons. 

Bouw Uw Koninkrijk op aard 

 

Dank- en voorbeden, stil gebed en Onze Vader 

 

Aankondiging Collecte: Werelddiaconaat ( India ) 
De kinderen komen terug in de kerk. 

 

Slotlied 904: 1, 2 en 5 

1.Beveel gerust uw wegen, 

al wat u ’t harte deert, 

der trouwe hoede en zegen 

van Hem, die ’t al regeert. 

Die wolken, lucht en winden 

wijst spoor en loop en baan, 

zal ook wel wegen vinden 

waarlangs uw voet kan gaan. 

 

2.De Heer moet gij vertrouwen, 

begeert gij de uitkomst goed, 

op Hem uw hope bouwen, 

zal slagen wat gij doet. 

Door geen bekommeringen, 

geen klagen en geen pijn 

laat God zich iets ontwringen: 

Hij wil gebeden zijn. 

5.Maar blijft gij met vertrouwen 

naar God zien in de nacht; 

dan doet Hij u aanschouwen 

wat gij het minst verwacht. 

Eens zal Hij u bevrijden 

ook van de zwaarste last, 

houd moedig bij het strijden 

aan zijn beloften vast. 

 

Wegzending en zegen 

3 x Amen zingen 


