
Liturgie voor zondag 26 september 2021, Dorpskerk te Zoeterwoude 

Voorganger: ds. Gea Smit-de Groot, ouderling: Leo ‘t Hart, diaken: Annet Hulsbos, koster en 
geluid: Bas v.d. Does, piano: Ineke Coenders, met medewerking van het Kleinkoor 

Orgelspel 
 

Welkom en mededelingen 
 

Staande zingen we Lied 913 : 1 en 2 (allen) ‘Wat de toekomst brenge moge’ 
 

Moment van stilte 
 

Bemoediging Onze hulp is in de naam van de Heer 
die hemel en aarde schept 
die trouw houdt tot in eeuwigheid 
en niet laat varen het werk van zijn handen 

 

Groet Voorganger: De Heer is met u allen 
Gemeente: Zijn vrede is met u 

 

Inleiding op de dienst 

Gebed om ontferming 

Psalm 139 : 1 en 2 (allen) 

Lied 305 : 1 (allen), 2 (Kleinkoor) en 3 (allen) 

Gebed bij de opening van de Schriften 

Eerste Schriftlezing 2 Samuel 23:1-7 231Nu 
volgt het lied met Davids laatste woorden: ‘Ik ben 
David, de zoon van Isaï. 
Ik maakte mooie liederen voor Israël. De 
God van Jakob heeft mij uitgekozen, 
hij heeft van mij een machtige koning gemaakt. 
2De Heer helpt me om goede dingen te zeggen, 
hij geeft me de juiste woorden. 
3De God van Israël beschermt mij. Hij 
heeft tegen mij gezegd: 
‘Een goede koning regeert eerlijk, 
hij luistert altijd naar God. 
4En hij is goed voor zijn volk. 
Net zoals de zon goed is voor de aarde, 
de zon die alles laat groeien.’ 
5Ik ben zo’n goede koning geweest 
omdat God mij hielp. 
En God heeft me plechtig beloofd 
dat mijn familie voor altijd zal regeren. 

 
 
(gemeente gaat zitten) 



Nooit zal dat veranderen. 
God zal daarvoor zorgen, 
hij zal me helpen. 
En daarom ben ik gelukkig. 
6Mensen die niet op God vertrouwen, 
die zijn gevaarlijk. 
Behandel hen net als een doornstruik: 
die pak je niet vast met je handen, 
7maar alleen met een stok of een speer. 
Zo’n struik wordt meteen verbrand.’ Bijbel in Gewone Taal (BGT) 

 

Lied 816 : 1 (kleinkoor), 2 (allen), 3 (kleinkoor), 4 (allen) 
 

Tweede Schriftlezing: Johannes 7 : 40-52 
40Toen de mensen in de menigte dit hoorden zeiden ze: ‘Dit moet wel de profeet zijn.’ 
41Anderen beweerden: ‘Het is de messias,’ maar er werd ook gezegd: ‘De messias 
komt toch niet uit Galilea? 42De Schrift zegt toch dat de messias uit het nageslacht van 
David komt en uit Betlehem, waar David woonde?’ 43Zo ontstond er verdeeldheid in 
de menigte, 44en sommigen wilden hem grijpen, maar niemand deed hem iets. 
45De dienaren van de hogepriesters en de farizeeën gingen terug. Toen hun werd 
gevraagd: ‘Waarom hebben jullie hem niet meegebracht?’ 46antwoordden ze: ‘Nog 
nooit heeft een mens zo gesproken!’ 47Maar de farizeeën zeiden: ‘Hebben jullie je ook 
al laten misleiden? 48Er is toch geen enkele leider of farizeeër tot geloof in hem 
gekomen? 49Alleen de massa die de wet niet kent – vervloekt zijn ze!’ 50Maar 
Nikodemus, die destijds bij Jezus was geweest, iemand uit hun eigen kring, 
zei: 51‘Onze wet veroordeelt iemand toch pas als hij gehoord is en als bekend is wat hij 
heeft gedaan?’ 52Ze zeiden tegen hem: ‘Kom jij soms ook uit Galilea? Zoek het maar na, 
dan zul je zien dat er uit Galilea geen profeet kan komen.’ 

Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) 
Lied 712 : 1 en 2 (kleinkoor), 3 en 4 (allen) 

 

Verkondiging 
Meditatief orgelspel Sarabande van J.S. Bach 

 
Dankgebed – voorbeden – stilgebed – 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 en opdracht van de gaven 

Staande zingen we: Psalm 33: 1 en 2 (allen) 

Zegen Gemeente zingt ‘Amen, amen, amen 
 

Het Kleinkoor zingt ‘Ik danste die morgen toen de schepping begon’ (Lied 839) 


