
Liturgie dienst 2 augustus 2020, 10 uur 
 
Voorganger: ds. Nees Cluistra 
Pianist: Bert Mos 
 
Pianospel  
Mededelingen 
 
Zingen: Psalm 107 : 19 en 20 
 
Wie nooddruft heeft, hij hope: 
een herder is de Heer. 
Hij doet de toekomst open, 
hun leven neemt een keer. 
Al wie het goede doet 
zal zien en zich verheugen: 
de waarheid spreekt voorgoed, 
verstommen zal de leugen. 
  
Wie wijs is, zal den HERE 
zijn goedertierenheid 
toezingen en vereren 
de God die ons bevrijdt. 
Want wie zijn hulp verlangt, 
Hem aanroept in gebeden, 
verlost Hij uit de angst 
en leidt Hij tot den vrede. 
 
Stil gebed / bemoediging en groet 

Aanvangswoord: Efeze 5: 15-17 

Gebed 
 
Gemeentemoment: Prijs de Heer, mijn ziel  
 
Lezen: Prediker 7: 5-14 en  Lukas 12 : 13-21  
 
Zingen: Psalm 119: 51 
 
Toon aan uw knecht uw lichtend aangezicht, 
wijs mij de weg van uw verordeningen. 
Al mijn gedachten zijn op U gericht. 
Ik voel de tranen naar mijn ogen dringen, 
wanneer ik zie hoe men uw wet ontwricht 
en niet meer gaat waar onze vaadren gingen. 
 
Verkondiging n.a.v. Prediker 7: 9-10 
 
 

 

Luisteren: Kijk vooruit, loop verder 

Kijk vooruit, loop verder, Jezus wijst de weg, 
stap voor stap Hem volgend, zoals Hij u zegt. 
Ga maar vol vertrouwen,  
houdt het hoofd omhoog, 
lopend langs Zijn wegen is geen berg te hoog. 
Kijk vooruit, loop verder, kijk niet achterom, 
ogen naar de toekomst, naar Gods horizon. 
 
Kijk vooruit, blijf volgen over bergen heen, 
stap voor stap steeds verder, Hij gaat met u 
mee. 
Ga op weg naar morgen, samen hand in hand, 
lopend langs Zijn wegen naar 't Beloofde Land. 
Kijk vooruit, loop verder, kijk niet achterom, 
ogen naar de toekomst, naar Gods horizon. 
 
Gebeden 
 
Slotlied: ELB 166: 1,2 en 4 Vader, U loven wij 
 
Vader, U loven wij, Gij hebt ons lot in 
uw handen, 
laat dan uw Geest als een oplaaiend 
vuur in ons branden - 
stralende zon, 
van onze liefde de bron, 
de toekomst ligt in uw handen! 
 
Kome wat komt, in uw licht zijn wij veilig 
geborgen, 
uw zegen draagt ons door dagen van ziekte 
en zorgen, 
Gij houdt de wacht, 
en ook al dreigt soms de nacht, 
reeds glanst het licht van de morgen. 
 
Vader, U loven wij – 
draag ons door schade en schande, 
dooft onze lamp, 
laat uw waakvlam dan nog blijven branden; 
Christus, ons licht, 
op wie ons hart is gericht, 
ons leven ligt in uw handen! 
 
Zegen 
 
Collecte / Pianospel 
 


