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Muziek voor de dienst: Joke Bartelds, orgel. 
 

Luiden van de klok 

 

Lied: NLB 105: 1, 3 orgel ingespeeld door 

Joke Bartelds 
Staande zingen 

 

Looft God den Heer, en laat ons blijde 

zijn glorierijke naam belijden. 

Meldt ieder volk en elk geslacht 

de wonderen die God volbracht. 
Gij die van harte zoekt den Heer, 

verblijdt u, geeft zijn naam de eer. 

 

Vraagt naar des Heren grote daden; 

zoekt zijn nabijheid, zijn genade. 

Gedenkt hoe Hij zijn oordeel velt, 
zijn wonderen ten teken stelt, 

volk dat op Abram u beroemt, 

met Jakobs nieuwe naam genoemd. 

 

God, die aan ons zich openbaarde, 
regeert en oordeelt heel de aarde. 

Zijn woord wordt altoos trouw volbracht 

tot in ‘t duizendste geslacht. 

‘t Verbond met Abraham zijn vrind 

bevestigt Hij van kind tot kind. 

 
Welkom 

Votum en groet 

 

v. Onze hulp is in de Naam van de Heer 

g. die hemel en aarde gemaakt heeft 
v. die trouw houdt tot in eeuwigheid 

g. en niet loslaat het werk van zijn handen 

v. Genade, barmhartigheid en vrede voor u 
van God – de Vader, de Zoon en de Heilige 

Geest 

g. Amen. 

 

Gemeente gaat zitten 

 
Inleiding 

 

Gebed, gezongen kyrie  

(https://youtu.be/E1vjHs6JauU) 

 
"God van ons leven, open ons hart         

en maak het zo wijd als de wereld 

waarover wij roepen als over onszelf 

 

Allen: Heer ontferm U 

 
Over het onschuldige bloed op aarde 

van alle vermoorden en alle verminkten 

De slachtoffers van haat en verraad 

 

Allen: Heer ontferm U 
 

Over alle kinderen, voor wie geen plaats is 

die worden geboren in oorlogsrumoer 

In armoede, honger en dorst 

 

Allen: Heer ontferm U 
 

Over wie een zwaar lot moeten dragen 

daklozen, doellozen, eenzame zielen 

geschonden naar lichaam en geest 

 
Allen: Heer ontferm U 
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Gesprek met de kinderen 
 ‘ik geloof, zoals een blinde in de zon gelooft: 
hij ziet de zon niet, maar voelt die wel!..’ 

 

Zomaar te gaan… 

(https://youtu.be/pT8TYWXcVYs) 

 
1. Zomaar te gaan met een stok in je hand;  

zonder te weten wat je zult eten. 

Zomaar te gaan met een stok in je hand;  

eindeloos ver is ‛t beloofde land. 

  

2. Zomaar te gaan, wordt het leven of 
dood?  

Altijd maar banger, duurt het nog langer?  

Zomaar te gaan, wordt het leven of dood?  

In de woestijn worden kinderen groot. 

  
3. Zomaar te gaan, met Zijn woord als be-

wijs,  

altijd maar lopen, altijd maar hopen. 

Zomaar te gaan, met Zijn woord als bewijs,  

straks wonen wij in een paradijs. 

 
Kinderen naar kindernevendienst 

 

Schriftlezing: Genesis 12: 1-5a 

 

Zingen: NLB 803: 1,2,3 Uit Oer is hij geto-

gen, orgel Joke Bartelds 
 

1   Uit Oer is hij getogen, 

 
aartsvader Abraham, 

 
om voortaan te geloven 

 
in 't land van Kanaän, 

 
om voortaan als een blinde 

 
te zien een donker licht, 

 
om voortaan helderziende 

 
te zijn op God gericht. 

 

2   Uit Oer is hij getogen 

 
ten antwoord op een stem, 

 
die riep hem uit den hoge 

 
op naar Jeruzalem 

 
En allen die geloven 

 
zijn Abrahams geslacht, 

 
geboren uit den hoge, 

 
getogen uit de nacht. 

 

3   Uit Abraham geboren 

 
die zo gezworven heeft 

 
is, wie om God te horen 

 
gestorven is en leeft: 

 
het volk van de profeten, 

 
de stam van het verbond, 

 
het volk hier beneden 

 
de stem van God verstond. 

 

 

Evangelielezing: Johannes 8: 30 t/m 39 en 

51 t/m 58 

 

 

Orgel Joke Bartelds, lied: NLB 803: 4,5,6 

 
4   Het is niet meer te tellen, 

 
dat volk dat na hem kwam, 

 
een vader van zovelen 

 
is vader Abraham. 

 
Van Jacob, edel strijder 

 
wiens naam is Israël, 

 
van Mozes de bevrijder 

 
die sprak op hoog bevel, 

 

5   van Jozua de hertog 

 
die ruimte heeft gemaakt, 

 
van Simson, dapper vechter, 

 
die uit het graf op staat, 

 
van David, koning David, 

 
en van zijn grote zoon, 

 
Elia met de raven, 

 
Hizkia met zijn droom. 

 

6   En allen die geloven 

 
zijn Abrahams geslacht, 

 
geboren uit de hoge, 

 
getogen uit de nacht. 

 
De stad die zij verbeiden 

 
die staat in wit en goud 

 
aan 't einde van de tijden 

 
voor iedereen gebouwd. 

 

Preek 
 

Luisteren/zingen: Jerusalaim, stad van 

God.. (https://youtu.be/rAcdWIjBmEc) 

 

Er is een stad van vriend en vreemde 
Diep in het bloemendal 

Er is een mens die roept om vrede  

die mens roep overal 

  

refrein: Jerusalaim, stad van God 

Wees voor de mensen een veilig huis 
Jerusalaim, stad van vrede 

Breng ons weer thuis 

  

Er is een huis om in te wonen 

Voorbij het dodendal 
Er is een vader met zijn zonen 

Zij roepen overal 

  

refrein 

  

Er is een tafel om te eten 
voorbij het niemandsland 

Er is een volk dat wordt vergeten 

Dat volk roept overal 

 

refrein 
 

Er is een wereld zonder grenzen 

zo groot als het heelal 

Er is een hemel voor de mensen 

dat hoor je overal 
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Afkondiging overlijden 

 
Dankgebed en voorbeden, Onze Vader 

 

Mededelingen 

Collecte 

Kerken met vaart 13 sept. Opgeven! 
 

Slotlied: Ga nu heen in vrede 

(https://youtu.be/tDPpyApOmdQ) 

 

Ga nu heen in vrede, 

ga en maak het waar.  
Wat wij hier beleden, 

samen met elkaar.  

 

Aan uw daag'lijks leven, 

uw gezin, uw werk. 
Wilt u daaraan geven, 

dan bent u Gods kerk.  

Wilt u daaraan geven, 

dan bent u Gods kerk.  
 

Ga nu heen in vrede, 

ga en maakt het waar. 

Wat wij hier beleden, 

samen met elkaar.  
 

Neem van hieruit mede, 

vrede mee naar huis.  

Dan is vanaf heden, 

Christus bij u thuis.  

Dan is vanaf heden, 
Christus bij u thuis. 

 

Zegen 

 

Orgelnaspel Joke Bartelds 
 

 

 
Collecten: U kunt uw bijdrage aan de collecte overmaken op bankrekeningnummer 

NL 51 RABO 0373740913 Wij danken u voor uw bijdrage. 

 

Bloemen 
De bloemen van zondag 30 augustus zijn als groet van de gemeente naar fam. de Lan-

ge, Langestraat 53 gebracht. 

 

Kaartclub 

Wij gaan 11 september weer beginnen met onze kaartavond. Natuurlijk met inachtneming van 

de corona maatregelen. Wij hebben voorlopig de grote zaal tot onze beschikking en daar kun-
nen we voldoende afstand houden! 
Geef je wel even op als je van de partij wilt zijn. 

 

 

 
Kopij kerkgroet tot donderdag 20.00 uur bij B. Fictorie, email: b.fictorie@ziggo.nl 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

https://youtu.be/tDPpyApOmdQ
mailto:b.fictorie@ziggo.nl

