
Liturgie 15 augustus 2021 
 

thema: de dove kan spreken  
 
Mededelingen 
  

Openingslied: lied 122: 1  
 

Stil gebed   
 
Bemoediging,  groet en drempelgebed 

 
Zingen:  lied 122: 2 en 3     

 
Kyriëgebed voor de nood van deze wereld  
 

Leefregel..  
 

Zingen:  lied 464: 1 en 2 gloria uit oude liedbundel (1973)  
 
als luisterlied:  

Nederland Zingt: Alle volken looft de Here - Bing video 
 

DIENST VAN HET WOORD  
 

Gebed van de zondag voor de opening van het woord 
 
1e Schriftlezing  uit  OT  Jesaja 35 : 1 – 10 

 
Zingen: lied 118: 1 en 5 

 
2e Schriftlezing  uit NT    Marcus  7 : 31 – 37  
 

Zingen: lied 352 : 1, 2, 4, 5 en 6  
 

Preek 
 
Moment van stilte  

 
Zingen:  lied 723: 1 en 2 

 
als luisterlied:  
Waar God de Heer Zijn schreden zet - Nederland Zingt - Bing video 

 
Geloofsbelijdenis: 

 
Ik geloof in God, 
die liefde is, 

begin en einde van al wat is, 
die niemand laat vallen. 

Ik geloof in Jezus, 
kind van mensen, 
Zoon van God, 

een en al liefde 
tot het uiterste toe. 

Hij wijst mij de weg 
trekt met mij mee. 
Ik geloof in de Geest 

die zoekt naar mensen   … die vertrouwen op God, 

https://www.bing.com/videos/search?q=Gezang+464&docid=608055115974925041&mid=54F58F39DCC6807CF7BD54F58F39DCC6807CF7BD&view=detail&FORM=VIRE
https://www.bing.com/videos/search?q=waar+god+de+heer+zijn+schreden+zet&view=detail&mid=BF0356ECF36B968BDD45BF0356ECF36B968BDD45&FORM=VIRE


die mensen verwarmt en inspireert, 

en aanzet tot liefde 
groter dan hun hart. 

Ik geloof in mensen 
die in Zijn Naam 
openlijk of in stilte 

doen wat gedaan moet worden, 
die samen kerk willen zijn 

in de geest van het evangelie. 
Ik geloof in het leven 
dat achter onze grenzen 

vrede en rust vindt bij God, 
die het draagt en zal voltooien. 

Want Gods liefde, 
Gods barmhartigheid en trouw 
zijn eindeloos groot. 

Dat geloof en belijd ik: Amen. 
   

Improvisatie (door organist)  
 
Mededelingen  

 
Gebeden (afgesloten met stil gebed en sjongend “ God fan fier en hein us heit”    

 
Slotlied: lied 103c: 1 en 5 

 

als luisterlied: 
Nederland Zingt: Loof de koning heel mijn wezen - Bing video   

 
Heenzending en Zegen.   
 

Als amen zingen we: lied 416  
 

Hear, wes mei ús oant’t in oare kear . 
Wol oant wersjen oer ús weitsje; 

lit gjin kwea ús rigen reitsje. 
Hear wês mei ús oan’t in oare keer. 
 

Hear, wês mei ús oant in oare kear, 
wol ús mei jo wjukken hoedzje, 

stypje as de stoarmen woedzje. 
Hear, wês mei ús oant in oare kear. 
 

Hear, wês mei ús oant in oare kear. 
Wol de wegen foar ús sljochtsje, 

ús net nei ús sunden rjochtjse. 
Hear wês mei ús oant in oare kear. 
 

Hear, wês mei ús oant in oare kear, 
as wy wurch en warleas binne, 

lit ús dan troch Jo oerwinne. 
Hear, wês mei ús oant in oare kear. 

 

https://www.bing.com/videos/search?q=lied+103c&docid=608054325702513740&mid=814DDDB98A7C19757D53814DDDB98A7C19757D53&view=detail&FORM=VIRE

