
Zoeterwoude 

Liturgie voor zondag 12 juli 2020          
Voorganger: mw. Dicky Rietveld, Bleiswijk;  ouderling: Leo ‘t Hart ; 

diaken:  Elly Verboon ; organist: Harry Lichtendonk 

 

orgelspel: Preludium in D gr.t  van Alphonse Mailly  (1833-1918) 

 

Welkom en mededelingen   

Intochtslied Lied 654:1 orgel,  2 en 4  lezen , 6 orgel. Zing nu de Heer, stem allen in 

 
Orgel              lezen
1 Zingt nu de Heer, stem allen in 
met ons die God lofzingen, 
want Hij deed ons van het begin 
verrukkelijke dingen. 
Hij heeft het menselijk geslacht 
in 't licht geroepen en bedacht 
met louter zegeningen. 
lezen 
2 Maar wij verkozen 't duister meer 
dan 't licht door God geschapen 
en dwaalden weg van onze Heer 
als redeloze schapen. 
Wij hebben dag en nacht verward, 
de nacht geprezen in ons hart 
en onze dag verslapen. 
 

4 Maar God heeft naar ons omgezien! 
Wij, in de nacht verdwaalden, 
hoe zou het ons vergaan, indien 
Hij ons niet achterhaalde, 
indien niet in de duisternis 
het licht dat Jezus Christus is 
gelijk de morgen straalde. 
orgel 
6 Zingt dan de Heer, stem allen in 
met ons die God lof geven: 
Hij schiep ons voor een nieuw begin, 
hoeveel wij ook misdreven. 
Hij riep ons uit de nacht in 't licht 
van zijn genadig aangezicht. 
in Christus is ons leven! 

 

Moment van stilte 

 

Bemoediging en Groet 

 

Inleiding op de dienst 

Zingen:  Lied 150a : 1orgel, 4 lezen  Geprezen zij God 

 

Orgel       lezen
1. Geprezen zij God! Gij engelenkoor 
dat steeds naar Hem hoort, prijs Hem om zijn Woord! 
Gij hemelen, loof Hem wiens hand alles schiep, 
die allen daarboven tot dankzegging riep. 

4. Geprezen zij God! Ons lied is gewijd 
aan Hem die altijd ons helpt en geleidt. 
Om zijn goede schepping, om hemels genot, 
zijn gunst en vergeving: geprezen zij God! 

 

Gebed voor de opening van de Schriften 

1e Schriftlezing  Psalm 23  

Zingen   Lied 23c 1 en 2 orgel, 3 en 4 lezen, 5 orgel Mijn God, mijn herder zorgt voor mij 

Orgel             orgel 

1 Mijn God, mijn herder zorgt voor mij, 
Wijst mij een groene streek; 
Daar rust ik aan een stille stroom 
En niets dat mij ontbreekt. 
 

2 Hij geeft mijn ziel weer nieuwe kracht 
doet mij zijn wegen gaan,  
de paden van gerechtigheid, 
ter ere van zijn naam.  
 



lezen                                                 lezen                    orgel
3 Al moet ik door het doodsravijn,  
U gaat steeds aan mijn zij.  ,  
Ik vrees geen kwaad, uw herdersstaf"  
geeft steun en veiligheid.  

4 Terwijl de vijand toe moet zien"  ' ','  
maakt, U mijn tafel klaar.  
U vult mijn beker, zalft mijn 'hoofd,  
en redt mij in gevaar,  

5 Uw trouw en goedheid volgen mij,  
uw liefde, dag aan dag;  
en wonen zal ik in Gods huis  
zo lang ik leven mag.  

 

 

2e Schriftlezing  Psalm 139:1 t/m 6, 9 t//14, 23, 24  en Matteus 11; 28 t/m 30 

Zingen   Lied 834; 1 orgel,  3 lezen   Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht 

 Orgel    lezen

1.Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht! 

God, laat mij voor uw aangezicht, 

geheel van U vervuld en rein, 

naar lijf en ziel herboren zijn. 

3.Wees Gij de zon van mijn bestaan, 

dan kan ik veilig verder gaan, 

tot ik U zie, o eeuwig Licht, 

van aangezicht tot aangezicht. 

 

Verkondiging Wij zijn veilig en geborgen in een onzekere wereld 

Orgel:   Air  van Samuel Wesley (1766-1837) 

Dienst der gebeden  Dankgebed – voorbeden – stil gebed – Onze Vader 

Onze Vader, die in de hemel zijt, uw Naam worde geheiligd, uw koninkrijk kome, uw wil geschiede 

op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden zoals ook 

wij onze schuldenaars vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van U 

is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, in eeuwigheid. Amen. 

 

Aankondiging voor de collecte. deze is vandaag voor de diaconie bestemd en is aan de uitgang. 

 

  (voor de luisteraars via media: bankrekening diaconie is: NL53 RABO 0373 7399 07) 

Zegen 

Slotlied   Lied 416:1 en 2 orgel, 3 en 4 lezen  Ga met God  

orgel               orgel 
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. 
lezen       

3 Ga met God en Hij zal met je zijn: 
in zijn liefde je bewaren, 
in de dood je leven sparen. 
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. 
lezen  
4 Ga met God en Hij zal met je zijn, 
tot wij weer elkaar ontmoeten, 
in zijn naam elkaar begroeten. 
Ga met God en Hij zal met je zijn.

 

Orgelspel: Mars in D gr.t.  van  James Marsch (1752-1828) 

   


