
Liturgie online viering met aanwezige gemeenteleden in de Hoofdhof  
20 juni 2021 om 9.30 uur 

 

Voorganger: ds. Elly Urban uit Zwolle  
Ouderling: Fokje Duursema; Diaken: Miny Veenema; Lector: Ab Kasper  

Organist: Robert Helder  
Muzikale medewerking van Willem Krabbe, zang en vleugel 

Gemeentezang: enkele leden van D-Vote 
 

~    ~    ~ 

Orgelmuziek voor de dienst: ‘Cornet Voluntary in G’ van William Walond 
 

Welkom – Moment van Stilte – aansteken Gemeentekaars 
 

Zingen:  Lied 81: 1 en 4  
 

1 Jubel God ter eer,  
Hij is onze sterkte! 
Juich voor Israëls Heer,  
stem en tegenstem 
springen op voor Hem  
die ons heil bewerkte.  

 

4 God heeft ons gezegd 
nooit gehoorde dingen. 
Heilig is ’t en recht 
nu en te allen tijd 
Hem die ons bevrijdt 
vrolijk toe te zingen.  

Votum en groet 
 

Zingen:  Lied 81: 8 en 9  
 

8 Ik ben Hij-die-is: 
God wil Ik u wezen. 
Uit de duisternis 
van de slavernij 
maakte Ik u vrij: 
hebt gij nog te vrezen?  

 

9 Leef uit mijn verbond. 
Vraag van Mij vrijmoedig. 
Open wijd uw mond. 
Al wat u ontbreekt, 
al waar gij om smeekt 
geef Ik overvloedig.   

Gebed 
 

Kinderlied ‘God houdt van jou’  
zang en vleugel Willem Krabbe   

 
Ben je groot of ben je klein of ergens tussenin: 
God houdt van jou. 
Ben je dik of ben je dun of ben je wit of zwart: 
God houdt van jou. 
Hij kent je als je blij bent, Hij kent je als je baalt. 
Hij kent je als je droevig bent, Hij kent je als je straalt. 
Het geeft niet of je knap bent, het geeft niet wat je doet: 
God houdt van jou. Hij is vol liefde. 
God houdt van jou. 

 
Lezing:  Deuteronomium 10: 12 – 19  
 



Zingen:  Lied 316: 4  
  

4     Het woord van liefde, vrede en recht 
        is in uw eigen mond gelegd, 
        is in uw eigen hart geschreven. 
        Rondom u klinkt de stem van God: 
        vrijspraak, vertroosting en gebod, 
        vlak vóór u ligt de weg ten leven. 
 

Lezing:  1 Petrus 1: 1-2, en 1 Petrus 2: 11 – 17  
 
Overdenking 
 
Lied ‘Maak ons hart onrustig Heer’ zang en vleugel Willem Krabbe 
 

Maak ons hart onrustig, God, 
dat het ontevreden klopt 
als we mooie leugens horen 
en gemakkelijke woorden! 
Maak ons hart onrustig, God. 

Stort in ons uw tranen uit. 
Mensen worden uitgebuit, 
weggeschopt en opgesloten. 
Zegen hen als wij hen troosten. 
Stort in ons uw tranen uit. 

Steek in ons uw woede aan 
om het onrecht te weerstaan! 
Geef ons moed om op te treden. 
Laat ons vechten voor de vrede. 
Steek in ons uw woede aan. 

Laat ons dwaas en koppig zijn. 
Laat ons doorgaan tot het eind. 
Gaat het onze kracht te boven, 
laat ons dan in u geloven. 
Laat ons dwaas en koppig zijn. 
 
Want het is Uw koninkrijk 
tot in eeuwigheid. 

  
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader 
 
Mededelingen 
 
Collecte-oproep 

De 1e collecte en 2e collecte zijn samen bestemd voor  
 
Kerk in Actie /Noodhulp Griekenland/ Opvang gestrande vluchtelingen 
 

 



Zingen: Lied 695: 1, 4 en 5 

  
 

4  Kom en doorstraal mijn dagen, 
   Geest van God uitgegaan, 
  die mijn ogen opent 
  voor wie nu naast mij staan.  

 
5  Heer, raak ons aan met uw adem, 

geef ons een vergezicht! 
Draag ons op uw vleugels, 
zegen ons met uw licht!   

 
Zegen 
 
Orgelmuziek na de dienst: ’Preludium’ van Alexandre Guilmant 
 

___________ 

  

De kerkenraad wenst u een goede zondag. 
 


