
Orde van dienst Harkstede 2 augustus 2020 
 
Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst 
Stil gebed 
Bemoediging en groet 
 
Luisteren naar – Psalm 118 : 1 en 8 
 

1. Laat ieder ’s Heren goedheid prijzen, 
zijn liefde duurt in eeuwigheid. 
Laat, Israël, uw lofzang rijzen: 
zijn liefde duurt in eeuwigheid. 
Dit zij het lied der priesterkoren: 
zijn liefde duurt in eeuwigheid. 
Gij, die de Heer vreest, laat het horen: 
zijn liefde duurt in eeuwigheid. 
 
8. De steen, die door de tempelbouwers 
verachtelijk was een plaats ontzegd, 
werd tot verbazing der beschouwers 
ten hoeksteen door God zelf gelegd. 
Dit werk is door Gods alvermogen, 
door ’s Heren hand alleen geschied. 
Het is een wonder in onze ogen. 
Wij zien het, maar doorgronden ’t niet. 

 
Gebed 
Woorden van liefde 
 
Luisteren naar ‘de kracht van Uw liefde’ te vinden op: 
https://portal.eo.nl/samengeloven/nederland-zingt-liederen 
 
Gebed om verlichting met de Heilige Geest 
YouTube voor kinderen 
 
Schriftlezing: Psalm 37 : 1 - 11 
 

371Van David. 
Erger je niet aan slechte mensen, 
wees niet jaloers op wie kwaad doen, 
2zij verdorren snel als gras, 
zij verwelken als het jonge groen. 
3Vertrouw op de HEER en doe het goede, 
bewoon het land en leef er veilig. 
4Zoek je geluk bij de HEER, 
hij zal geven wat je hart verlangt. 
5Leg je leven in de handen van de HEER, 
vertrouw op hem, hij zal dit voor je doen: 

https://portal.eo.nl/samengeloven/nederland-zingt-liederen


6het recht zal dagen als het morgenlicht, 
de gerechtigheid stralen als de middagzon. 
7Blijf kalm en wacht op de HEER, 
erger je niet aan wie slaagt in het leven, 
aan wie met listen te werk gaat. 
8Wind je niet op, laat je woede varen, 
erger je niet, dat brengt maar onheil. 
9Slechte mensen worden verdelgd, 
wie hopen op de HEER, zullen het land bezitten. 
10Nog even, en verdwenen is de zondaar, 
je kijkt waar hij is, maar vindt hem niet. 
11Wie nederig zijn, zullen het land bezitten 
en gelukkig leven in overvloed en vrede. 

 
 
 
Luisteren naar – Lied 1010 : 1 en 4 
 

1. Geef vrede, Heer, geef vrede, 
de wereld wil slechts strijd. 
Al wordt het recht beleden, 
de sterkste wint het pleit. 
Het onrecht heerst op aarde, 
de leugen triomfeert, 
ontluistert elke waarde, 
o red ons, sterke Heer. 
 
4. Geef vrede, Heer, geef vrede, 
bekeer ons felle hart. 
Deel ons uw liefde mede, 
die onze boosheid tart, 
die onze mond leert spreken 
en onze handen leidt. 
Maak ons een levend teken: 
uw vrede wint de strijd! 

 
 
Schriftlezing: Matteüs 5 : 1 - 12  
 
51Toen hij de mensenmassa zag, ging hij de berg op. Daar ging hij zitten met zijn leerlingen om zich 
heen. 2Hij nam het woord en onderrichtte hen: 

3‘Gelukkig wie nederig van hart zijn, 
want voor hen is het koninkrijk van de hemel. 
4Gelukkig de treurenden, 
want zij zullen getroost worden. 
5Gelukkig de zachtmoedigen, 
want zij zullen het land bezitten. 
6Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, 
want zij zullen verzadigd worden. 



7Gelukkig de barmhartigen, 
want zij zullen barmhartigheid ondervinden. 
8Gelukkig wie zuiver van hart zijn, 
want zij zullen God zien. 
9Gelukkig de vredestichters, 
want zij zullen kinderen van God genoemd worden. 
10Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, 
want voor hen is het koninkrijk van de hemel. 
11Gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille van mij uitschelden, vervolgen en van allerlei 
kwaad betichten. 

12Verheug je en juich, want je zult rijkelijk worden beloond in de hemel; zo immers 
vervolgden ze vóór jullie de profeten. 
 
 
Luisteren naar – Lied 756 : 1, 2, 4 en 6 
 

1. Laat komen, Heer, uw rijk, 
uw koninklijke dag, 
toon ons uw majesteit, 
Messias, uw gezag! 
 
2. Waar blijft het overlang 
beloofde land van God, 
waar liefde en lofgezang 
verdrijven leed en dood? 
 
4. Zal ooit een dag bestaan 
dat oorlog, haat en nijd 
voorgoed zijn weggedaan, 
in deze wereldtijd? 
 
6. Wij bidden, Heer, sta op 
en kom in heerlijkheid! 
Op U staat onze hoop 
die onze herder zijt! 

 
Uitleg en verkondiging 
Orgelspel 
 
  



Luisteren naar – Lied 868 : 1 en 2 
 

1. Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere. 
Laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren. 
Kom allen saam, 
psalmzing de heilige naam, 
loof al wat ademt de Here. 
 
2. Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven; 
heeft u in ’t licht als op adelaarsvleuglen geheven. 
Hij die u leidt, 
zodat uw hart zich verblijdt, 
Hij heeft zijn woord u gegeven. 
 
 

Dankgebed, voorbede, Onze Vader 
 
 
Luisteren naar – Slotlied 416 : 1, 2, 3 en 4 
 

1. Ga met God en Hij zal met je zijn, 
jou nabij op al je wegen 
met zijn raad en troost en zegen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
2. Ga met God en Hij zal met je zijn: 
bij gevaar, in bange tijden, 
over jou zijn vleugels spreiden. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
3. Ga met God en Hij zal met je zijn: 
in zijn liefde je bewaren, 
in de dood je leven sparen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
4. Ga met God en Hij zal met je zijn 
tot wij weer elkaar ontmoeten, 
in zijn naam elkaar begroeten. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 
 
 
 
Zegen  
 


