
ORDE VAN DE DIENST 
welkom       

opgang psalm bij de twaalfde zomerzondag psalm 139:1,2,14 

ORGEL.:1 Heer, die mij ziet zoals ik ben, 
dieper dan ik mijzelf ooit ken, 
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga, 
Gij volgt mij waar ik zit of sta. 
Wat mij ten diepste houdt bewogen, 
't ligt alles open voor uw ogen. 

VOORG.: 2 Gij zijt zo diep vertrouwd met 
mij: 
wie weet mijn wegen zoals Gij? 
Gij kent mijn leven woord voor woord, 
Gij hebt mij voor ik spreek gehoord. 

Ja overal, op al mijn wegen 
en altijd weer komt Gij mij tegen. 

ORGEL 14 Doorgrond, o God, mijn hart; het 
ligt 
toch open voor uw aangezicht. 
Toets mij of niet een weg in mij 
mij schaadt en leidt aan U voorbij. 
O God, houd mij geheel omgeven, 
en leid mij op den weg ten leven. 

 ‘Sjema Israel’    ‘Hoor, Israël’ (Deuteronomium 6,4-5; Naardense Bijbel, 2014) 
voorganger: 4 Hoor, Israël!- de Ene is onze God, de Ene alleen! 

5 Liefhebben zul je de Ene, je God,  
met heel je hart, met heel je ziel  
en met al je macht!  

GEMEENTE:  Amen. 

verstilling, bemoediging en groet 

ochtendlied     lied 206 

ORGEL: 1 De zon gaat op in gouden schijn, 
laat ons de hemel dankbaar zijn 
want God is met ons, God is goed. 
Hij heeft ons deze nacht behoed. 

VOORG.: 2 De dag staat weer aan het begin, 
laat ons God zingen één van zin 
en bidden dat Hij met ons gaat, 
en ons bewaart voor alle kwaad. 

ORGEL: 3 Wij danken U die eeuwig zijt, 
Gij hield door uw barmhartigheid 
met al uw engelen de wacht 
rondom ons heen in deze nacht. 

VOORG.: 4 Gij staat ons in uw Zoon terzij, 
wees ook vandaag ons weer nabij, 
weer van ons, trouwe toeverlaat, 
al wat ons naar het leven staat. 

ORGEL: 5 O Here God, sla op ons acht, 
houd Gij op onze weg de wacht, 
wees onze koning, onze held 
die voor ons uit gaat op het veld. 

VOORG.: 6 Neem Gij het hart dat voor U 
slaat, 
verlicht ons woord en onze daad, 
dan gaan wij voort vol goede moed 
en doen ons werk getrouw en goed. 

ORGEL: 7 Al wat wij doen zij U gewijd, 
Gij die in Christus met ons zijt, 
en wij ontvangen U ter eer 
de gaven van uw hand, o Heer. 

kyrie      lied 367d (3x) 
VOORG.:  … Daarom roepen wij: 



ORGEL:   

gloria   ‘Aan U, Vader, alle glorie’ 
     uit: Sytze de Vries, ‘Het liefste lied van Overzee’ I (2012) 
      https://www.youtube.com/watch?v=mpadYJYbOMA 

de Schriften 
‘De Nieuwe Bijbelvertaling’, 2004) 
 profeten    Ezechiël 33,7-11 

7 Jou, mensenkind, heb ik als wachter 
aangesteld voor het volk van Israël. Als je 
mijn woorden hoort moet je hen namens mij 
waarschuwen. 8 Als ik tegen een slecht mens 
zeg dat hij zal sterven, en jij zegt hem niet 
dat hij een andere weg moet inslaan, dan zal 
hij sterven door zijn eigen schuld, maar jou 
zal ik voor zijn dood ter verantwoording roe-
pen. 9 Maar als je hem gewaarschuwd hebt 
dat hij een andere weg moet inslaan en hij 
doet dat niet, dan sterft hij door zijn eigen 
schuld, maar jij zult het er levend afbrengen. 

10 Mensenkind, zeg tegen het volk van 
Israël: “Jullie zeggen: ‘Onze misdaden en 
onze zonden worden ons aangerekend en wij 
gaan eraan te gronde – hoe kunnen we dan 
nog blijven leven?’” 11 Zeg tegen hen: “Zo 
waar ik leef – spreekt God, de Heer-, de 
dood van een slecht mens geeft me geen 
vreugde, ik wil dat hij een andere weg inslaat 
en in leven blijft. Kom toch terug van de heil-
loze weg die jullie zijn ingeslagen, keer om, 
want waarom zouden jullie sterven, volk van 
Israël?” 

 antwoordpsalm    psalm 119:11 
ORGEL: 11 Luister hoezeer mijn ziel van kommer schreit 
en richt mij op en leid mij op uw wegen,  
doe toch de weg der leugen weg van mij,  
toon mij uw wet, uw wil, uw zorg, uw zegen,  
want ik verkies als koers waarachtigheid 
en overdenk uw woorden wel terdege. 

 brieven     Romeinen 12,9-21 

9 Laat uw liefde oprecht zijn. Verafschuw 
het kwaad en wees het goede toegedaan. 10 
Heb elkaar lief met de innige liefde van 
broeders en zusters en acht de ander hoger 
dan uzelf. 11 Laat uw enthousiasme niet be-
koelen, maar laat u aanvuren door de Geest 
en dien de Heer. 12 Wees verheugd door de 
hoop die u hebt, wees standvastig wanneer u 
tegenspoed ondervindt, en bid onophoude-
lijk. 13 Bekommer u om de noden van de 
heiligen en wees gastvrij. 14 Zegen uw ver-
volgers; zegen hen, vervloek hen niet. 15 
Wees blij met wie zich verblijdt, heb verdriet 
met wie verdriet heeft. 16 Wees eensgezind; 
wees niet hoogmoedig, maar zet uzelf aan 
tot bescheidenheid. Ga niet af op uw eigen 

inzicht. 17 Vergeld geen kwaad met kwaad, 
maar probeer voor alle mensen het goede te 
doen. 18 Stel, voor zover het in uw macht 
ligt, alles in het werk om met alle mensen in 
vrede te leven. 19 Neem geen wraak, gelief-
de broeders en zusters, maar laat God uw 
wreker zijn, want er staat geschreven dat de 
Heer zegt: ‘Het is aan mij om wraak te ne-
men, ik zal vergelden.’ 20 Maar ‘als uw vijand 
honger heeft, geef hem dan te eten, als hij 
dorst heeft, geef hem dan te drinken. Dan 
stapelt u gloeiende kolen op zijn hoofd’. 21 
Laat u niet overwinnen door het kwade, maar 
overwin het kwade door het goede. 

https://www.youtube.com/watch?v=mpadYJYbOMA


 antwoordlied    ‘Leid Gij mij, wees mijn bevrijder’ 
     uit: Sytze de Vries, ‘Het liefste lied van overzee’ I 

(2012) 
     https://www.youtube.com/watch?v=tO53028sSN0 

 evangelie    Matteüs 18,15-20 

15 Als een van je broeders of zusters te-
gen je zondigt, moet je die daarover onder 
vier ogen aanspreken. Als ze luisteren, dan 
heb je ze voor de gemeente behouden. 16 
Luisteren ze niet, neem dan een of twee an-
deren mee, zodat de zaak zijn beslag krijgt 
dankzij de verklaring van ten minste twee 
getuigen. 17 Als ze naar hen niet luisteren, 
leg het dan voor aan de gemeente. Weige-
ren ze ook naar de gemeente te luisteren, 
behandel hen dan zoals je een heiden of een 
tollenaar behandelt. 18 Ik verzeker jullie: al 

wat jullie op aarde bindend verklaren zal ook 
in de hemel bindend zijn, en al wat jullie op 
aarde ontbinden zal ook in de hemel ont-
bonden zijn. 19 Ik verzeker het jullie nog-
maals: als twee van jullie hier op aarde eens-
gezind om iets vragen, wat het ook is, dan 
zal mijn Vader in de hemel het voor hen laten 
gebeuren. 20 Want waar twee of drie men-
sen in mijn naam samen zijn, ben ik in hun 
midden.’ 

acclamatie na de lezingen  lied 339a 
ORGEL: U komt de lof toe, U het gezang, 
U alle glorie, o Vader, o Zoon, o heilige Geest,  
in alle eeuwen der eeuwen. 

preek 
stilte 
preeklied     lied 974 

ORGEL: 1 Maak ons Uw liefde, God, 
tot opmaat van het leven! 
Wij zijn geroepen om haar 
zingend door te geven. 
De wereld zegt ons niet 
de goede woorden aan. 
Vernieuw ons hart en doe 
ons Uw beleid verstaan. 

VOORG.: 2 Wij zijn aaneengevoegd, 
bedacht met uw genade. 
Op liefde hebt Gij ons 
gebouwd, bedeeld met gaven. 
En wat wij zijn draagt bij 
tot welzijn van elkaar. 
In onze eenheid wordt 
uw liefde openbaar. 

ORGEL: 3 Elkaar bidden wij toe: 
volhard in het geloven, 
verlies uw vreugde niet 
en kom uw pijn te boven, 
Laat lichten uw gezicht 

over de duisternis 
waarin de ander in 
gemis gevangen is. 

VOORG.: 4 Zeg toch het goede aan, 
ook wie u kwaad toewensen. 
De zon gaat op in uw 
nabijheid bij de mensen. 
Hun vreugden en verdriet 
zullen u niet ontgaan; 
in uw omarming heeft 
eenzaamheid afgedaan. 

ORGEL.: 5 God, laat geen mensenkind 
uit uw ontferming vallen. 
Weer met uw ruime hart 
het kwade van ons allen. 
Gij zijt te goeder trouw 
geweest van het begin. 
Vasthoudend blijft Gij tot 
uw liefde overwint. 

https://www.youtube.com/watch?v=tO53028sSN0


credo 

lied bij het credo    ‘Als de hemel vol gezang is’ 
uit: Sytze de Vries, ‘Het liefste lied van oversee I (2012) 
https://www.youtube.com/watch?v=q_O44gse03U 

GAVEN EN GEBEDEN  
dankzegging 

voorbeden     Lied 367e (3x) 
VOORG: … En wij bidden: 

ORGEL:   

stil gebed 

Gebed des Heren    lied 369c 
ORGEL: Onze Vader in de hemel, 
uw naam worde geheiligd, 
uw koninkrijk kome. 
Uw wil geschiede zoals in de hemel ook op aarde. 
Geef ons heden ons dagelijks brood. 
En vergeef ons onze schulden, 
Zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. 
En leid ons niet in verzoeking, 
Maar verlos ons van de boze. 
Want van u is het koninkrijk en de kracht en de  
heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. 

GEZEGEND GEZONDEN 

slotlied      ‘Zomerpsalm’(melodie psalm 89) 
ORGEL: 1 Ik zie in zomerlicht de glimlach van de bron 
waaruit het leven stroomt, als stralen van de zon. 
Ik hoor in vogelzang het lied van deze aarde, 
getoonzet uit plezier, gestemd op nieuwe waarden. 
De schepping zingt het uit en nodigt mij te leven, 
als mens, die lied en licht en zomer door wil geven. 

VOORG.: 2 U bent het kloppend hart in al wat leeft en bloeit 
in kleuren, duizendvoud als aan een droom ontgroeid. 
U wordt geprezen door de wolken en de winden. 
Door vis en klein insect en witte akkerwinde. 
Zij spellen uw bestaan in woordeloos belijden. 
U bent de zomerzon en ook mijn oorsprong beide. 

heenzending en zegening 
amen  
Johann Sebastian Bach (1685-1750), uit de cantate ‘Nun komm, der Heiden Heiland’ (BWV 61): 

koraal ‘Amen, amen!’ (cd, tr.23; 1.06) 

afsluitend orgelspel

https://www.youtube.com/watch?v=q_O44gse03U

