
Liturgie voor zondag 5 juli 2020, Dorpskerk te Zoeterwoude 

Voorganger: ds. Gea Smit-de Groot, ouderling: Esther Zonneveld, diaken: Anja de 
Krijger, orgel: Ben Veldstra, koster en geluid: Michel Vlootman 

 
Orgelspel 
 
Welkom en mededelingen  
 
Intochtslied: Lied 283: 1, gespeeld door het orgel 

1. In de veelheid van geluiden 
in het stormen van de tijd, 
zoeken wij het zachte suizen 
van het woord, dat ons verblijdt. 
 

Lied 283:2 t/m 4, gelezen 
2. En van overal gekomen,  
drinkend uit de ene bron, 
bidden wij om nieuwe dromen, 
richten wij ons naar de zon. 
 
3. Want wij mensen op de aarde  
raken van het duister moe. 
Als uw hart ons niet bewaarde 
sliepen wij ten dode toe. 
 
4. Laat uw dauw van vrede dalen 
in de voren van de tijd. 
Vat ons samen in de stralen 
van uw goedertierenheid. 

 
Moment van stilte 
 
Bemoediging  Onze hulp is in de naam van de Heer 
   die hemel en aarde gemaakt heeft 
   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  (gemeente gaat zitten) 
 
Inleiding op de dienst 
 
Lied 672:1, gespeeld door het orgel 

1. Kom laat ons deze dag 
met heilig vuur bezingen 
en met vernieuwde vreugd, 
want God deed grote dingen. 
Eens gaf de heilige Geest 
aan velen heldenmoed. 
Bid dat Hij ons vandaag 



verlicht met Pinkstergloed. 
 
Lied 672: 6, gelezen 

6. Vul aan wat ons ontbreekt, 
want stukwerk is ons pogen. 
En wat ons afleidt van 
de vrede uit den hoge, 
laat dat, verheven licht, 
in vuur en wind vergaan. 
Houdt Gij ons staande door 
het wonder van Gods Naam. 
 

Gebed om ontferming 
 
Glorialied: Psalm 145:1, gespeeld door het orgel 

1. O Heer, mijn God, Gij koning van ’t heelal, 
ik wil uw naam verheffen boven al. 
Van dag tot dag roem ik uw majesteit, 
ik zegen U voor eeuwig en altijd. 
Groot is de Heer, zijn grootheid zij geprezen, 
groot is zijn naam, zijn ondoorgrondelijk wezen. 
Van mond tot mond gaan uw geduchte daden, 
van eeuw tot eeuw slaat men uw werken gade. 
 

Psalm 145:2 en 3, gelezen 
2. Ik zal getuigen van uw heerlijk licht, 
van al de wonderen die Gij hebt verricht, 
opdat men alom spreke van uw kracht, 
en roeme in uw overwinningsmacht. 
Uw grootheid, Heer, gaat boven mijn begrippen, 
uw goedheid, Heer, is altijd op mijn lippen 
en juichend zal men overal bezingen 
uw recht, o Heer, uw trouw aan stervelingen.  
 
3. Genadig en barmhartig is de Heer, 
lankmoedig en vol goedheid altijd weer. 
Hij toont zijn gunst aan alles wat Hij schiep, 
al wat Hij uit de schoot der aarde riep. 
U loven, Heer, de werken van uw handen, 
de hemelen, de zeeën en de landen. 
U zegenen, o Heer, uw hartsbeminden 
die elke dag uw goedheid ondervinden.  

 
Gebed bij de opening van de Bijbel 
 
Eerste Schriftlezing: Zacharia 9:9-12 

9Dit zegt de Heer: ‘Op de berg Sion moet iedereen juichen! In Jeruzalem moet iedereen 
vrolijk zijn! Want jullie koning komt eraan. Hij is rechtvaardig, en hij overwint zijn 
vijanden. Hij is vriendelijk. En hij rijdt op een ezel, op een jonge ezel. 



10Dan komt er een einde aan alle oorlog. Alle wapens worden vernietigd. En er zullen 
geen strijdwagens en geen paarden meer zijn in Israël en Jeruzalem. 
Jullie koning zal zorgen dat er vrede komt tussen de volken. Hij zal heersen over de 
hele aarde: van het oosten tot het westen, van het noorden tot het zuiden.’ 
11Dit zegt de Heer tegen de inwoners van Jeruzalem: ‘Jullie zijn mijn volk, en ik ben 
jullie God. Ik haal alle mensen terug die nog gevangen zitten in Babylonië. 12Ze krijgen 
waar ze naar verlangen: ze mogen terugkeren naar Jeruzalem. Daar zullen ze veilig 
zijn. Ze hebben het heel moeilijk gehad, maar nu zal ik zorgen dat ze weer gelukkig 
worden. 

Bijbel in Gewone Taal 
 
Het orgel speelt: Lied (Psalm) 103e: Refrein 

Refr. Prijs de Heer mijn ziel en prijs zijn heil'ge naam 
Prijs de Heer mijn ziel, die u het leven geeft. 
 

Lied 103e: 1 t/m 4, gelezen 
1. Hij vergeeft je alle schuld, 
Hij geneest al het leed dat je lijdt; 
je leven koopt Hij vrij van het graf, 
Hij omringt je met liefde en goedheid. 
 

Refr. door het orgel 
 
2. De Heer is barmhartig en genadig, 
geduldig is Hij en groot is zijn liefde. 
Hij behandelt ons niet naar onze zonden, 
Hij vergeldt ons niet naar onze schuld. 
 

Refr. door het orgel 
 
3. Zoals een vader van zijn kinderen houdt, 
zo houdt Hij van allen die Hem aanbidden. 
 

Refr. door het orgel 
 
4. De liefde van de Heer duurt eeuwig 
voor wie Hem aanbidden. 
 

Refr. door het orgel 
 
Tweede Schriftlezing: Mattheus 11:25-30  

In die tijd zei Jezus ook: ‘Ik loof u, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat u deze 
dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt gehouden, maar ze aan 
eenvoudige mensen hebt onthuld. Ja, Vader, zo hebt u het gewild. Alles is mij 
toevertrouwd door mijn Vader, en niemand dan de Vader weet wie de Zoon is, en wie 
de Vader is, dat weet alleen de Zoon, en iedereen aan wie de Zoon het wil openbaren. 

Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust 
geven. Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van 
hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, want mijn juk is zacht en mijn last is licht.’ 



Nieuwe Bijbelvertaling 
 
Lied 736: 1, gespeeld door het orgel 

1. Dat ons zorgen en werken ergens toe dient, -  
dat ons leven hangt aan Iemand. 
Dat zij die ons zijn voorgegaan  
zijn in het licht, rusten in vrede. 
 

Lied 736: 2 en 3, gelezen 

2. Dat ons schreien en lachen ergens toe leidt, -  
onze liefde stoelt op Iemand. 
Dat zij die ons zijn voorgegaan 
zijn in het licht, rusten in vrede. 
 
3. Dat ons hopen en vertrouwen ergens op slaan, -  
dat ons lijden voert tot Iemand. 
Dat zij die ons zijn voorgegaan 
zijn in het licht, rusten in vrede.  

 
Verkondiging 
 
Meditatief orgelspel: ‘Er weidet seine herde... ’ (He shall feed his flock...) uit de 
Messiah van Händel 
 
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 collecte 
 
Slotlied: Lied 452:1, gespeeld door het orgel 

1. Als tussen licht en donker 
de tijd zijn stroom versnelt, 
zijn wij in U verzonken, 
ons hart raakt niet ontsteld, 
Gij leeft en houdt de wacht, 
wij hebben niets te vrezen, 
de slaap zal ons genezen. 
Gij waakt de ganse nacht! 

 
Slotlied 452:2, gelezen 

2. Die lange nacht, die winter  
doorstaan wij met geduld; 
wij leven ongehinderd, 
de dagen zijn vervuld, 
Gij hebt het woord volbracht, 



dat feilloos staat geschreven 
en keert niet ijdel weder. 
Uw licht komt na de nacht! 
 

Slotlied 452:3, gespeeld door het orgel 
3. O hemellichaam, Jezus, 
dat ieder mens verlicht, 
wij staan in U te lezen, 
Gij zijt ons vergezicht. 
De dageraad breekt aan, 
uw komst is niet te keren, 
wil ons de eenvoud leren, 
leer ons uw toekomst aan! 

 
Zegen   Voorganger: De genade van onze heer, Jezus Christus, 

en de liefde van God,  
en de gemeenschap van de heilige Geest zij met U allen.  

  Gemeente:     Amen. 
 
 
Orgelspel 
 
De collecte is aan de deur  


