
 
 

Orde van dienst 26 juli 2020 

 

Dienst van de Protestantse gemeenten Scharmer-Harkstede, Siddeburen, Slochteren en de 

Woldkerken vanuit de Graankorrel in Harkstede  

 

Voorganger ds. H.E. van der Zwaag-Visscher 

Organist de heer U. Bolt 

 

VOORBEREIDING 

Orgelspel 

Welkom  

 

Lied 217    De dag gaat open voor het Woord des Heren 

 
1. De dag gaat open voor het woord des Heren, 

zon die wij zoeken, kracht die wij ontberen, 

bron die wij horen als wij tot Hem keren, 

vroeg in de morgen. 

 

2. Voor wij bestonden, riep Hij ons bij name, 

voor wij ontwaakten en ter wereld kwamen, 

zag Hij ons aan en bracht Hij ons tezamen, 

God onze Vader. 

 

3. Door U geschapen om uit U te leven; 

hartslag en adem hebt Gij ons gegeven, 

land waar wij wonen, licht waarnaar wij streven, 

oorsprong en toekomst. 

 

4. Wilt Gij vandaag en tot het eind der dagen 

ons doen en laten zuiveren en dragen, 

dan stijgt de vreugde van uw welbehagen 

in onze wereld. 

 

5. Aan U ons loflied: glorie aan de Vader, 

dank aan de Zoon die ons bestaan aanvaardde, 

zijn Geest geleide ons en onze aarde 

naar de voltooiing 

 

 

Stil gebed 

Bemoediging en groet 



 
 

Gebed 

 

Psalm 92 : 1, 2 en 7  Waarlijk, dit is rechtvaardig dat men de Here prijst 

 
 
1. Waarlijk, dit is rechtvaardig / dat men de Here prijst, 

dat men Hem eer bewijst / zijn naam is eerbied waardig 

Wij loven in de morgen / uw goedertierenheid, 

ook als de nacht zich spreidt / houdt ons uw hand geborgen. 

 

2. Gezegend zal Hij wezen / die ons bij name riep, 

die zelf de adem schiep / waarmee Hij wordt geprezen; 

laat alom musiceren, / met stem en instrument, 

maak wijd en zijd bekend / de grote naam des Heren. 

 

7. Zoals de cederbomen / hoog op de Libanon, 

staan bij de levensbron / de nederige vromen. 

Die in Gods huis geplant zijn, / zij bloeien in Gods licht 

als palmen opgericht. / Hun lot zal in zijn hand zijn. 

 

RONDOM HET WOORD 

Gebed bij de opening van het Woord 

 

Brieflezing: Romeinen 8 : 18 - 26 

 
18Ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd in geen verhouding staat tot de luister 
die ons in de toekomst zal worden geopenbaard. 19De schepping ziet er reikhalzend naar uit 
dat openbaar wordt wie Gods kinderen zijn. 20Want de schepping is ten prooi aan 
zinloosheid, niet uit eigen wil, maar door hem die haar daaraan heeft onderworpen. Maar ze 
heeft hoop gekregen, 21omdat ook de schepping zelf zal worden bevrijd uit de slavernij van 
de vergankelijkheid en zal delen in de vrijheid en luister die Gods kinderen geschonken 
wordt. 22Wij weten dat de hele schepping nog altijd als in barensweeën zucht en lijdt. 23En 
dat niet alleen, ook wijzelf, die als voorschot de Geest hebben ontvangen, ook wij zuchten in 
onszelf in afwachting van de openbaring dat we kinderen van God zijn, de verlossing van ons 
sterfelijk bestaan. 24In deze hoop zijn we gered. Als we echter nu al zouden zien waarop we 
hopen, zou het geen hoop meer zijn. Wie hoopt er nog op wat hij al kan zien? 25Maar als wij 
hopen op wat nog niet zichtbaar is, blijven we in afwachting daarvan volharden. 26De Geest 
helpt ons in onze zwakheid; wij weten immers niet wat we in ons gebed tegen God moeten 
zeggen, maar de Geest zelf pleit voor ons met woordloze zuchten. 

 

 

Lied 894    Wanneer ik zoek naar woorden 

 
1. Wanneer ik zoek naar woorden en niets dan stilte vind, 



 
 

dan weet ik: Heer, Gij hoorde één stem – uw eigen kind. 

Uw adem wekt mijn leven, uw liefde kleurt mijn bloed; 

mijn stilte is vergeven, mijn zwijgen keurt Gij goed. 

 

2. Wanneer ik zoek naar zinnen en bid om een gebed, 

niet weet hoe te beginnen, niet spreek, in stil verzet, 

dan roep ik mij te binnen uw stem, o Christus – Gij, 

Gij zult eens overwinnen de tegenstem in mij. 

 

3. Wanneer ik zoek te zeggen al wat er in mij leeft 

maar zich niet uit laat leggen en zich niet open geeft, 

dan ben ik al gevonden voordat ik U niet vind; 

dan bidt met duizend monden de Geest, vol vuur en wind. 

 

4. Wanneer ik zoek naar woorden is mij uw woord genoeg; 

dat woord, dat wij eens hoorden, dat woord, dat mij al droeg, 

dat zal mij blijven dragen – mij maakt geen stilte bang; 

slechts dit wilt Gij mij vragen: dat ik naar U verlang. 

 

 

Evangelielezing    Lucas 11 : 1 - 13 

111Eens was Jezus aan het bidden, en toen hij zijn gebed beëindigd had, zei een van zijn 
leerlingen tegen hem: ‘Heer, leer ons bidden, zoals ook Johannes het zijn leerlingen geleerd 
heeft.’ 2Hij zei tegen hen: ‘Wanneer jullie bidden, zeg dan: “Vader, laat uw naam geheiligd 
worden en laat uw koninkrijk komen. 3Geef ons dagelijks het brood dat wij nodig hebben. 
4Vergeef ons onze zonden, want ook wijzelf vergeven iedereen die ons iets schuldig is. En 
breng ons niet in beproeving.”’  5Daarna zei hij tegen hen: ‘Stel dat iemand van jullie een 
vriend heeft en midden in de nacht naar hem toe gaat en tegen hem zegt: “Wil je mij drie 
broden lenen, 6want een vriend van me is na een reis bij mij gekomen en ik heb niets om 
hem voor te zetten.” 7En veronderstel nu eens dat die vriend dan zegt: “Val me niet lastig! 
De deur is al gesloten en mijn kinderen en ik zijn al naar bed. Ik kan niet opstaan om je te 
geven wat je vraagt.” 8Ik zeg jullie, als hij al niet opstaat en het hem geeft omdat ze vrienden 
zijn, dan zal hij wel opstaan omdat zijn vriend zo onbeschaamd blijft aandringen, en hem 
alles geven wat hij nodig heeft. 9Daarom zeg ik jullie: vraag en er zal je gegeven worden, zoek 
en je zult vinden, klop en er zal voor je worden opengedaan. 10Want wie vraagt ontvangt, en 
wie zoekt vindt, en voor wie klopt zal worden opengedaan. 11Welke vader onder jullie zou 
zijn kind, als het om een vis vraagt, in plaats van een vis een slang geven? 12Of een 
schorpioen, als het om een ei vraagt? 13Als jullie dus, ook al zijn jullie slecht, je kinderen al 
goede gaven schenken, hoeveel te meer zal de Vader in de hemel dan niet de heilige Geest 
geven aan wie hem erom vragen.’ 

 

 



 
 

Lied 339a    U komt de lof toe 

 
U komt de lof toe, U het gezang, 

U alle glorie, o Vader, o Zoon, o heilige Geest 

in alle eeuwen der eeuwen. 

 

Overdenking van het Woord 

Orgelspel 

 

GEBEDEN EN GAVEN 

Dankgebed 

Voorbeden 

Stil gebed 

Onze Vader Lied 1006  https://www.youtube.com/watch?v=bFf0PSFWqXw 

 
Onze Vader in de hemel, 

U staat zorgzaam om ons heen. 

Geef dat alle mensen weten: 

zoals U is er maar één. 

Doe ons telkens weer geloven 

in een wereld zonder pijn, 

in uw rijk dat eens zal komen 

en dat soms te zien kan zijn. 

Help ons samen goed te leven 

en te doen wat U graag wilt. 

Geef ons elke dag te eten 

tot de honger is gestild. 

En vergeef ons wat we fout doen, 

net als wij niet blijven staan 

bij de fouten van een ander, 

maar weer samen verder gaan. 

Help ons om te zien wat goed is 

en wat slecht is, boos of naar. 

Geef dat wij het juiste kiezen, 

dat we goed zijn voor elkaar. 

Onze Vader, wij geloven, 

dat U onze wereld leidt. 

Met uw licht helpt U ons verder. 

Hier en nu en straks. Altijd. 

Amen. Amen. 

 

 



 
 

ZENDING EN ZEGEN 

 

Lied 834    Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht 

 
1. Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht! 

God, laat mij voor uw aangezicht, 

geheel van U vervuld en rein, 

naar lijf en ziel herboren zijn. 

 

2. Schep, God, een nieuwe geest in mij, 

een geest van licht, zo klaar als Gij; 

dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt 

en ga de weg die U behaagt. 

 

3. Wees Gij de zon van mijn bestaan, 

dan kan ik veilig verder gaan, 

tot ik U zie, o eeuwig licht, 

van aangezicht tot aangezicht. 

 

 

Zending en zegen 

Orgelspel 

 

 


