
liturgie voor Zondag  10 juli 2022  

dienst met medewerking van Hatikwa onder leiding van Marta Leda  

en met begeleiding van Cees Diepeveen 

 

Thema: ‘Bid om vrede voor Jeruzalem’ 

voorganger: ds. Wim Zaagsma – organist: Chris Borst – lector: Ilse Hofland  

ouderling: Evert-Jan Oppelaar - diaken: Marja Faber - techniek: Jaap 

Keijzer en Patrick Bosman -  koster: Henk Harms 
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Orgelspel 

Welkomstwoord en mededelingen 

Aansteken van de kaarsen met kaarsenlied Lied 290 

Licht van Pasen, Zondagslicht, levensgloed op ons gezicht, 
ga ons voor en vuur ons aan om verlicht op weg te gaan. 
 

Aanvangslied (staande): Lied 122: 1, 3 
 

Hoe sprong mijn hart hoog op in mij, 
toen men mij zeide: `Gord u aan 
om naar des HEREN huis te gaan! 
Kom ga met ons en doe als wij!' 
Jeruzalem, dat ik bemin, 
wij treden uwe poorten in, 
u, Godsstad, mogen wij ontmoeten! 
Jeruzalem, van ver aanschouwd, 
wel saamgevoegd en welgebouwd, 
o schone stede, die wij groeten. 
 
Bidt heil toe aan dit Vredesoord: 
dat die u mint bevredigd zij, 
dat vrede in uw wallen zij, 
gezegend zij uw muur en poort! 
Jeruzalem, dat ik bemin, 
wij treden uwe poorten in 
om u met vrede te ontmoeten! 
Om al mijn broeders binnen u, 
om 's HEREN tempel wil ik u, 
o stad van God, met vrede groeten. 
 

Moment van stilte  
 
Groet 
v Genade en vrede, u en jullie allemaal,  

van God onze Vader en van Jezus Christus de Heer. 
a  Amen. 
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Bemoediging 
v  Onze Hulp is in de Naam van de Heer, 
a  die hemel en aarde gemaakt heeft, 
v  die trouw blijft tot in eeuwigheid 
a  en niet loslaat het werk van zijn handen. 
 
Gebed van toenadering 
v   … dit bidden wij U in de naam van Jezus Christus, onze Heer. 
a  Amen. 
 
Loflied in beurtzang met Hatikwa: Lied 150b: 
 
refrein: 
k. Alles wat adem heeft, love de Heer! 
a. Alles wat adem heeft, love de Heer! 
 
k. Loof God in zijn heilig domein, 

loof Hem in zijn groots firmament, 
loof Hem om zijn daden van macht, 
loof Hem krachtens zijn mateloze grootheid. 
refrein 

 
k. Loof Hem met de stoot op de ramshoorn, 

loof Hem met harp en met citer, 
loof Hem met handtrom en reidans, 
loof Hem met snaren en fluit. 
refrein 

 
k. Loof Hem met slaande cimbalen, 

loof Hem met klinkende cimbels. 
Alles wat adem heeft, love de Heer! 
Godlof! 
refrein 

 

(allen gaan zitten) 
 
Inleiding op de zondag 
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Koorzang: We are a church 
We zijn een kerk, een gemeente, een gemeenschap van zielen die komen om te 

prijzen en aanbidden, om Christus, onze Heer te eren. We kennen de Heer onze God 

die zijn enige Zoon gaf en voegen ons aaneen.  

O Heer, we loven U met onze stemmen en liederen, we prijzen U in dit huis, mooi en 

sterk. Hier voelen we Gods barmhartigheid en genade en we ontmoeten elkaar om te 

aanbidden op deze mooie en heilige plaats. 

Wij zijn een kerk, een gemeente en we komen vandaag om Christus te eren. 

Gebed 
 
Danklied: Lied 413 
 

Grote God, wij loven U, 
Heer, o sterkste aller sterken! 
Heel de wereld buigt voor U 
en bewondert uwe werken. 
Die Gij waart te allen tijd, 
blijft Gij ook in eeuwigheid. 
 
Alles wat U prijzen kan, 
U, de Eeuwge, Ongeziene, 
looft uw liefd' en zingt ervan. 
Alle englen, die U dienen, 
roepen U nooit lovensmoe: 
`Heilig, heilig, heilig' toe! 
 
Heer, ontferm U over ons, 
open uwe Vaderarmen, 
stort uw zegen over ons, 
neem ons op in uw erbarmen. 
Eeuwig blijft uw trouw bestaan - 
laat ons niet verloren gaan. 
 

1ste Schriftlezing: Psalm 122 
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Koorzang: Creation will be at peace 
Op de heilige berg van de Heer zal alle oorlog en strijd ophouden, de schepping zal in 
vrede zijn. De wolf zal liggen bij het lam, de koe en de beer zullen samen weiden, hun 
jongen zullen samen spelen, een klein kind zal ze leiden. 
De luipaard en de geit zullen samen grazen, de leeuw zal zich voeden met stro, ze 
zullen niet meer strijden, een kind zal ze allemaal leiden. 
Op de heilige berg van de Heer zal alle oorlog en strijd ophouden, de schepping zal in 
vrede zijn, de schepping zal in vrede zijn. 
 

2de Schriftlezing: Lukas 18: 31-34 
 

Koorzang: Remember to remember 
Heer, breng onze zielen tot rust zodat we laten gaan wat zich opdringt aan onze 
geest, wat onze harten wegtrekt van U. Doorbreek onze sleur, help ons de grote 
kracht te zien van wat we nu doen, maak onze drijfveren waar. Help ons eraan te 
denken U te gedenken. 
We komen om te aanbidden op deze dag, onze gedachten kunnen afdwalen, zo ver 
weg. Soms vergeten we helemaal waarom we hier samenkomen. Dus leid ons dan 
naar aanbidding door gebed en lofprijzing, terwijl we ons Uw grote redding 
herinneren en U eren voor het leven dat U geeft. 
Heer, breng onze zielen tot rust zodat we laten gaan wat zich opdringt aan onze 
geest, wat onze harten wegtrekt van U. Doorbreek onze sleur, help ons de grote 
kracht te zien van wat we nu doen, maak onze drijfveren waar. Help ons eraan te 
denken U te gedenken. We gedenken om U te gedenken. 

 
Tussenzang: Gezang 329 (LvdK 1973) 
 

Grote God, Gij hebt het zwijgen / met uw eigen, 
met uw lieve stem verstoord. 
Maak de weg tot U begaanbaar/ wees verstaanbaar; 
spreek Heer, uw gemeente hoort. 
 

Heer, uw boodschap staat geschreven / ons ten leven, 
maak uw schrift het levend woord. 
Zie het boek van uw behagen / opgeslagen; 
spreek Heer, uw gemeente hoort. 
 

Roep ons uit de doodse dalen / waar wij dwalen, 
door een vreemde stem bekoord. 
Breng ons naar de heilge stede / van uw vrede. 
Spreek Heer, uw gemeente hoort. 
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Preek   
 
Koorzang: Make me a channel of your peace  
Heer, 
maak mij tot een instrument van uw 
vrede: 
laat mij liefde brengen waar haat is, 
eenheid waar mensen verdeeld zijn, 
vergiffenis aan mensen die zwak zijn, 
laat mij hoop geven aan wie niet meer 
hoopt, 
geloof aan wie twijfelt; 
laat mij licht brengen waar het duister is 
en vreugde waar mensen bedroefd zijn. 
Heer, help mij 

niet zozeer om zelf gelukkig te zijn 
als om anderen gelukkig te maken; 
niet zozeer om zelf begrepen te worden 
als om anderen te begrijpen; 
niet zozeer om zelf getroost te worden 
als om anderen te troosten; 
niet zozeer om bemind te worden  
als om te beminnen; 
want als ik geef, zal mij gegeven worden, 
als ik vergeef, zal mij vergeven worden, 
als ik sterf, zal ik voor eeuwig leven. 
Franciscus van Assisi 

 
Lied na de verkondiging: Lied 834 
 

Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht! 
God, laat mij voor uw aangezicht, 
geheel van U vervuld en rein, 
naar lijf en ziel herboren zijn. 
 
Schep, God, een nieuwe geest in mij, 
een geest van licht, zo klaar als Gij; 
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt 
en ga de weg die U behaagt. 
 
Wees Gij de zon van mijn bestaan, 
dan kan ik veilig verder gaan, 
tot ik U zie, o eeuwig Licht, 
van aangezicht tot aangezicht. 
 

 
Dankzegging en voorbeden, stil gebed en ‘Onze Vader’ 
 
Collectemoment 
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Slotlied (staande): Evangelische Liedbundel 194 
 

Er is een stad voor vriend en vreemde, 
diep in het bloemendal. 
Er is een mens die roept om vrede, die mens roept overal. 
refrein 
Yerushalayim, stad van God,  
wees voor de mensen een veilig thuis, 
Yerushalayim, stad van vrede,  
breng ons weer thuis. 
 
Er is een huis om in te wonen, 
voorbij het dodendal. 
Er is een vader met zijn zonen, zij roepen overal. 
refrein 
 
Er is een tafel om te eten, 
voorbij het niemandsland. 
Er is een volk dat wordt vergeten, dat volk roept overal. 
refrein 
 
Er is een wereld zonder grenzen, 
zo groot als het heelal. 
Er is een hemel voor de mensen: dat hoor je overal. 
refrein 

 
Koorzang: Irish Blessing 
Moge de weg je tegemoet komen, moge de wind altijd in je rug zijn. Moge de zon 
warm op je gezicht schijnen, de regen zacht op je velden vallen. En tot we elkaar 
weer ontmoeten, moge God je vasthouden, moge God je vasthouden altijd in de 
palm van Zijn hand. 
Moge de weg je tegemoet komen, moge de wind altijd in je rug zijn. Moge de zon 
warm op je gezicht schijnen, de regen zacht op je velden vallen. En tot we elkaar 
weer ontmoeten, moge God je vasthouden, moge God je vasthouden altijd in de 
palm van Zijn hand. 
 

Zegen 
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