
welkom      (ouderling van dienst) 

ORDE VAN DE DIENST 

  
‘Ik ben gekomen om op aarde een vuur te ontsteken…’ (Lucas 12,49) 

NADEREN 
intro bij de achtste zomerzondag  (voorganger; naar Psalm 139,23-24) 
voorganger: Doorgrond mij, ken mijn hart, 
GEMEENTE: God, leid mij op uw weg. 
voorganger: … 

de gemeente gaat staan 

opgangspsalm bij de zondag   psalm 139:14 

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. 

AANSLUITEND: Klein Gloria  lied 195 

Ere zij de Vader en de Zoon  
en de heilige Geest,  
als in den beginne, nu en immer  

en van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen. 

‘Sjema Israel’     ‘Hoor, Israël’ (Deut. 6,4-5; Naardense Bijbel) 
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: Halleluja! (= Prijs de Heer!) 

verstilling, bemoediging en groet 



vervolg opgangspsalm    psalm 139:2 

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. 

de gemeente gaat zitten 

gebed van toenadering 

ochtendlied     lied 212 
ALLEN: 1 Laten wij zingend / deze dag beginnen! 

Geven wij stem aan onze diepe vreugde 
omdat wij dankbaar ons in God verheugen. 
Zing Halleluja! 

MANNEN: 2 Hij die het leven / aan ons heeft gegeven, 
ons deze macht omgaf met goede zorgen, 
roept ons nu vrolijk naar een nieuwe morgen. 
Zing Halleluja! 

ALLEN: 3 Het is zijn zegen / dat wij ons bewegen, 
dat hart en ziel van vreugde kunnen springen, 
met lijf en leden wij hem dank toezingen. 
Zing Halleluja! 

VROUWEN: 4 Bron van het goede, / die ons zo behoedde, 
blijf elke nacht en dag, zo lang wij leven, 
ons met uw liefdevolle trouw omgeven. 
Zing Halleluja! 

ALLEN: 5 Blijf ons geleiden, / ga aan onze zijde! 
Al zal de hitte van de dag ons steken, 
wij zijn voor altijd van uw liefde zeker. 
Zing Halleluja! 

kyrie      lied 81 (Dienstboek I; 3x) 
voorganger: … Daarom roepen wij: 

GEMEENTE:   
voorganger: … Amen. 

AANSLUITEND: gloria   lied 868:1,2,3 
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, 
looft al wat ademt de Here. 

2 Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven; 
heeft u in 't licht als op adelaarsvleug’len geheven. 
Hij die u leidt, 
zodat uw hart zich verblijdt, 
Hij heeft zijn woord u gegeven. 

3 Lof zij de Heer die uw lichaam zo schoon heeft geweven, 



dagelijks heeft Hij u kracht en gezondheid gegeven. 
Hij heeft u lief, 
die tot zijn kind u verhief, 
ja, Hij beschikt u ten leven. 

HOREN EN VERSTAAN 
gebedsgroet 
voorganger: De Heer zij met u! 
GEMEENTE: Zijn Geest ook met u! 

gebed om de Geest    lied 333 
Kom, Geest van God,   ) 
maak onze harten open,   ) 2x 
dat Christus bij ons woning vindt! ) 

de Schriften     (NBV21; naar het Oec. Leesrooster van de Raad van Kerken) 
 profeten    Jeremia 23,23-29 (lector: Wilma Klok) 

23 Ben Ik alleen een God van dichtbij, 
ben Ik niet ook een God van ver? – spreekt de HEER. 
24 Als iemand zich verbergt, 
zou Ik hem dan niet zien? – spreekt de HEER. 
Ben Ik niet overal, 
in de hemel en op aarde? – spreekt de HEER. 

25 Ik heb gehoord wat voor leugens die profeten in 
mijn naam verkondigen. Ze roepen: “Een droom! Ik 
heb een droom gehad!” 26 Hoe lang nog blijven 
die leugenachtige profeten hun eigen verzinsels 
verkondigen? 27 Hoe lang nog zijn ze erop uit om 
met de dromen die ze elkaar vertellen mijn volk 
mijn naam te laten vergeten, zoals hun voorouders 
mijn naam door Baäl zijn vergeten? 28 Een profeet 
die droomt, vertelt niet meer dan een droom, maar 

wie mijn woorden kent, geeft mijn woorden be-
trouwbaar weer. 

Wat heeft stro met graan gemeen? – spreekt de 
HEER. 
29 Is mijn woord niet als een vuur, 
als een hamer die een rots verbrijzelt? – 
spreekt de HEER. 

 antwoordpsalm    psalm 82:1 

1 God staat in 't midden van de goden, 
Hij heeft hen tot gericht ontboden; 
Gij machten die het onrecht stijft, 
bevoorrecht al wie kwaad bedrijft, 
hoort; gij moest wezen en geringen 

beschermen in hun rechtsgedingen, 
gij moest wat arm is en veracht 
vrijmaken uit der bozen macht. 

 evangelie    Lucas 12,49-56 (lector: Wilma Klok) 

49 Ik ben gekomen om op aarde een vuur te 
ontsteken, en wat zou Ik graag willen dat het al 
brandde! 50 Ik moet een doop ondergaan, en Ik 
word hevig gekweld zolang die niet volbracht is. 51 
Denken jullie dat Ik gekomen ben om vrede te 
brengen op aarde? Integendeel, Ik zeg jullie dat Ik 
verdeeldheid kom brengen. 52 Van nu af aan zul-
len vijf in één huis verdeeld zijn: drie tegen twee en 
twee tegen drie. 53 De vader zal tegenover zijn 
zoon staan en de zoon tegenover zijn vader, de 
moeder tegenover haar dochter en de dochter te-
genover haar moeder, de schoonmoeder tegen-

over haar schoondochter en de schoondochter 
tegenover haar schoonmoeder.’ 

54 Tegen de menigte zei Hij: ‘Wanneer jullie 
een wolk zien opkomen in het westen, zeggen jul-
lie meteen dat er regen op komst is, en dat is ook 
zo. 55 En wanneer jullie merken dat de wind uit het 
zuiden komt, zeggen jullie dat er hitte op komst is, 
en dat is ook zo. 56 Huichelaars! De aanblik van 
de aarde en de hemel kunnen jullie duiden, hoe 
kan het dan dat jullie deze tijd niet kunnen duiden? 



acclamatie na de lezingen  lied 339a 

U komt de lof toe, U het gezang, 
U alle glorie, o Vader,  
o Zoon, o heilige Geest,  

in alle eeuwen der eeuwen. 

preek 

preeklied     lied 756:1,2,4,5,6 
ALLEN: 1 Laat komen, Heer, uw rijk, 

uw koninklijke dag, 
toon ons uw majesteit, 
Messias, uw gezag! 

MANNEN: 2 Waar blijft het overlang 
beloofde land van God, 
waar liefde_en lofgezang 
verdrijven leed en dood? 

ALLEN: 4 Zal ooit een dag bestaan 
dat oorlog, haat en nijd 
voorgoed zijn weggedaan, 
in deze wereldtijd? 

VROUWEN: 5 Dat alle tyrannie 

eens zal geleden zijn? 
O sabbat Gods! En zie, 
dan zal het vrede zijn! 

ALLEN: 6 Wij bidden, Heer, sta op 
en kom in heerlijkheid! 
Op U staat onze hoop 
die onze Herder zijt! 

de gemeente gaat staan 

credo      (Marinus van den Berg) 
Ik geloof door alle twijfel heen, 

dat U de Schepper bent van alle leven. 
Ik geloof door alle twijfel heen, 

dat U zoveel liefde hebt voor de mens, 
dat U met geen dood genoegen neemt. 

Ik geloof door alle twijfel heen, 
dat U de mens opnieuw geboren laat worden 
en door het duister heen in het licht brengt. 

Ik geloof met alle hoop die in mij is,  
dat U ons geschonken hebt aan elkaar: 
om elkaar te behoeden, te beschermen 
en tot vrede te brengen. 

Ik geloof met alle hoop die in mij is, 
dat U door mensen heel menselijk tot ons wilt komen. 
Dat U ons telkens weer doet herboren worden 
en de hoop in ons doet groeien, 
dat de dag komt van vrede, 
waarop er geen dood meer zal zijn, 
geen oorlog noch geweld. 

Ik geloof met alle twijfel en met alle hoop die in mij is: 
versterk mijn geloof, Eeuwige, Licht in de nacht. 
Amen. 

loflied      lied 868:4 
4 Lof zij de Heer die uw huis en uw haard heeft gezegend, 
lof zij de hemelse liefde die over ons regent. 
Denk elke dag 
aan wat zijn almacht vermag, 
die u met liefde bejegent. 



de gemeente gaat zitten 

GAVEN EN GEBEDEN  
dankzegging en voorbeden   lied 367e (3x) 
voorganger: … Daarom bidden wij u samen: 
GEMEENTE: Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons. 

stil gebed 

Wij besluiten onze gebeden met de woorden die Jezus zelf op onze lippen legt: 
Onze Vader     lied 369b 

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. 

inzameling van de gaven 

GEZEGEND GEZONDEN 
de gemeente gaat staan 

slotlied      ‘Zomerpsalm’ (Alfred J. Bronswijk; melodie psalm 89) 

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. 
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 

aäronitische zegening    Numeri 6,24-26 (NBG-vertaling, 1951) 
24 De HERE zegene u en behoede u; 
25 de HERE doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig; 
26 de HERE verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. 

amen      lied 868:5 
5 Lof zij de Heer met de heerlijkste naam van zijn namen, 
christenen looft Hem met Abrahams kinderen samen. 
Hart wees gerust, 
Hij is uw licht en uw lust. 
Alles wat ademt zegt: Amen. 

αΩα 

afsluitend orgelspel 




