
Zoeterwoude 

Liturgie voor zondag 9 aug 2020          

Voorganger: ds. Durkje Sikkema;   ouderling: Ineke Meijer; 
diaken:  Joop Binnema ; organist: Harry Lichtendonk 

 

orgelspel: Preludio con Fuga      J.G. Walther (1684-1748) 

 

Welkom en mededelingen   

Intochtslied  NLB 287: 1, 5  
 

Orgel       orgel
1 Rond het licht dat leven doet  
groeten wij elkaar met vrede  
wie in voor en tegenspoed  
zegen zoekt, mag binnen treden,  
bij de Heer zijn wij hier thuis, kind aan huis  

5 Rond het licht dat leven doet  
groeten wij elkaar met vrede.  
Paaslicht straal ons tegemoet,  
zegen wie uw liefde delen, –  
licht dat dit geheim behoedt: God is goed.

 

Moment van stilte 
 
Bemoediging en Groet 

Inleiding op de dienst 

Zingen:  NLB 281: 1, 2, 8, 10  

Orgel                  lezen 

1 Wij zoeken hier uw aangezicht. 

God, houd uw oog op ons gericht: 

Kyrie eleison. 

lezen  

2 Wanneer het donker ons verrast,  

houd ons dan in uw goedheid vast:  

Kyrie eleison. 

8 Hij gaat ons voor, is ons vooruit 

De schepping zingt zijn vreugde uit: 

Amen. Halleluja! 

orgel  
10 Ontvlam in ons en vuur ons aan! 
Getroost zullen wij verder gaan. 
Amen. Halleluja! 

Gebed voor de opening van de Schriften 

1e Schriftlezing  Jesaja 40: 25 - 31 

Zingen   NLB 984: 1, 4, 6 

Orgel        lezen        orgel
1 Gezegend die de wereld schept,  
de dag uit nacht tot leven wekt,  
het licht der zon roept en de maan,  
de sterren om op wacht te staan. 

4 Gezegend die de mensen roept  
tot liefde, vruchtbaarheid en moed, 
om voor elkander te bestaan  
in eerbied voor zijn grote naam. 

6 Gezegend zijt Gij om de Geest  
die van de aanvang is geweest:  
de adem die ons gaande houdt  
en in het eind in U behoudt.

2e Schriftlezing  Mattheus 13: 24 – 30   

Zingen   NLB 765: 1, 2, 3, 4 
Orgel      lezen
1 Gij hebt met uw brede gebaren 
de mensen gestrooid uit uw hand 
en in de seizoenen der jaren 
volmaakt Gij de oogst op uw land. 

lezen  
2 In deze onstuimige lente, 
waarin heel de wereld bestaat, 
verwekt Gij de elementen 
en wie scheidt het goed van het kwaad? 

3 En wie zal het zaad onderscheiden, 
het zij tot verval of tot eer? 
Uw regen geeft regen aan beide, 
uw zon ziet op beide terneer. 

orgel  
4 Heer, zijn wij het zaad van uw akker, 
Gij doet ons ontkiemen tot graan. 
Wij sliepen en Gij roept ons wakker, 
Gij doet ons uit aarde ontstaan. 



 

Verkondiging 

Orgelspel:    Psalm 23  'Ik wil God als van mijn Herder spreken'   Jan Pzn Sweelinck (1562-1621) 

 

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 instandhouding van de eredienst bestemd 

en is aan de uitgang. 

(voor de luisteraars via media: bankrekening kerkrentmeesters: NL48 INGB 0000 5490 49) 

 

Slotlied   NLB 841: 1, 2 

 

Orgel     orgel

1 Wat zijn de goede vruchten, 
  die groeien aan de Geest? 
  De liefde en de vreugde, 
  de vrede allermeest, 
  geduld om te verdragen 
  en goedertierenheid, 
  geloof om veel te vragen, 
  te vragen honderd uit; 
 

  2 geloof om veel te geven, 
  te geven honderd in, 
  wij zullen leren leven 
  van de verwondering: 
  dit leven, deze aarde, 
  de adem in en uit, 
  het is van Gods genade 
  en zijn lankmoedigheid. 

 

Zegen  

 

Orgelspel:  CHOEUR in C gr.terts  J. André  (1741-1799) 


