
Liturgie onlineviering met aanwezige gemeenteleden de Hoofdhof op zondag 2 augustus 2020 

voorganger: mw. Desiree Lips  
ouderling en lector: Wiepkje Mensink diaken: Miny Veenema 

organist: Robert Helder, zang: koorleden 
 

De bloemen gaan met een hartelijke groet naar 
de heer en mevrouw Keegstra-Boonstra en mevrouw A. Goederee-Kloosterhof 

______ 

Welkom  
 

Zingen: Lied 275   

 2 Gij zijt niet ver van wie U aanbidden 
  niet hoog en breed van ons vandaan. 
  Gij zijt zo menselijk in ons midden 
  dat Gij dit lied wel zult verstaan. 

 
3 Gij zijt onzichtbaar voor onze ogen 

  en niemand heeft U ooit gezien. 
  Maar wij vermoeden en geloven 
  dat Gij ons draagt,  
  dat Gij ons dient. 

 
 

 

4 Gij zijt in alles diep verscholen 
 in al wat leeft en zich ontvouwt. 

Maar in de mensen wilt Gij wonen 
  met hart en ziel aan ons getrouwd. 
 

5 Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig 
waar ook ter wereld mensen zijn. 
Blijf zo genadig met ons bezig, 
tot wij in U volkomen zijn. 

Bemoediging en groet  
 

Aansteken van de gemeentekaars  
 

Kyrie - gebed    
 

Zingen: Lied 103c: 1 en 3   
 

1 Loof de koning, heel mijn wezen, 
gij bestaat in zijn geduld, 
want uw leven is genezen 
en vergeven is uw schuld. 
Loof de koning, loof de koning, 
tot gij Hem ontmoeten zult.  

3 Ja, Hij spaart ons en Hij redt ons, 
Hij kent onze broze kracht. 
Hij bewaart ons, Hij ontzet ons 
van de boze en zijn macht. 
Loof uw Heiland, loof uw Heiland, 
die het licht is in de nacht.  

 

Geloofsbelijdenis  
 

Gebed bij het openen van de Bijbel  
 
 



Aandacht voor de kinderen  
 

1  Wij gaan voor even uit elkaar 
en delen nu het licht. 
Dat licht vertelt ons iets van God 
op  Hem zijn wij gericht. 

 

2  Wij geven Gods verhalen door. 
En wie zich openstelt 
ervaart misschien een beetje licht 
door wat er wordt verteld. 

 

3  Straks zoeken wij elkaar weer op 
en elk heeft zijn verhaal. 
Het licht verbindt ons met elkaar: 
het is voor ons allemaal.  

 

Schriftlezing:  Nehemia 9: 15 - 20 en Matteüs 14: 13 - 21  
 
Zingen: Lied 802: 1, 3, 4 en 5   

3 Menigeen ging zelf op pad 
daar hij thuis geen vrede had. 
Eeuwig heimwee spoort hem aan 
laat ook hem het woord verstaan. 
refrein: Here God, ……  

 
4 Door de wereld klinkt een lied 
tegen angsten en verdriet, 
tegen onrecht, tegen dwang 
richten pelgrims hun gezang.  
refrein: Here God, …… 

 
5 Velen, die de moed begaf, 
blijven staan of dwalen af, 
hunkerend naar hun oude land. 
Reisgenoten, grijp hun hand.  
refrein: Here God, ……  
 
 

Overweging  
 

Zingen:  Lied 838: 1, 2 en 3  
 

1   O grote God die liefde zijt,  
     o Vader van ons leven,  
     vervul ons hart, dat wij altijd  
     ons aan uw liefde geven.  
     Laat ons het zout der aarde zijn,  
     het licht der wereld, klaar en rein.  
     Laat ons uw woord bewaren,  
     uw waarheid openbaren.  
 

  



2   Maak ons volbrengers van dat woord,  
     getuigen van uw vrede,  
     dan gaat wie aarzelt met ons voort,  
     wie afdwaalt met ons mede.  
     Laat ons getrouw de weg begaan  
     tot allen die ons verre staan  
     en laat ons zonder vrezen  
     de minste willen wezen.  
  

3   Leer ons het goddelijk beleid  
     der liefde te beamen,  
     opdat wij niet door onze strijd  
     uw goede trouw beschamen.  
     Leg ons de woorden in de mond  
     die weer herstellen uw verbond.  
     Spreek zelf door onze daden  
     van vrede en genade.  

Over de collecte  
1e collecte is bestemd voor de Kerk en de 2e collecte voor de Jeugd.  
Er staan, bij het verlaten van de kerkzaal, twee collectemandjes in de volgorde  
van 1e en 2e collecte.  

 

Gebeden  
 

Zingen: Lied 422: 1, 2 en 3  
 

1  Laat de woorden 
die we hoorden 
klinken in het hart. 
Laat ze vruchten dragen 
alle, alle dagen 
door uw stille kracht 

 
2  Laat ons weten, 

nooit vergeten 
hoe U tot ons spreekt: 
sterker dan de machten 
zijn de zwakke krachten, 
vuur dat U ontsteekt. 

 

3  Laat ons hopen, 
biddend hopen, 
dat de liefde wint. 
Wil geloof ons geven 
dat door zo te leven 
hier Gods rijk begint. 

Zegen,  
beaamd met Lied 415 
 

1   Zegen ons, Algoede,  
     neem ons in uw hoede  
     en verhef uw aangezicht  
     over ons en geef ons licht.  

  
2     Stort, op onze bede,  
      in ons hart uw vrede,  
      en vervul ons met de kracht  
      van uw Geest bij dag en nacht.  
  

3     Amen, amen, amen!    
      Dat wij niet beschamen  
      Jezus Christus onze Heer,  
      amen, God, uw naam ter eer!  

_______ 

De kerkenraad wenst u een goede zondag. 


