
Liturgie zondag 25 juli 2021 : Voorganger ds. C. Biemond, organist  Corneel Droogers 
 

Mededelingen  
 

Intochtslied Psalm 100: 1, 2 en 4  
1 Juich Gode toe, bazuin en zing. 2 Roep uit met blijdschap: ‘God is Hij. 4 Want God is overstelpend goed, 
 Treed nader tot gij Hem omringt,  Hij schiep ons, Hem behoren wij,  die ons in vrede wonen doet. 
 gij aarde alom, zijn rijksdomein,  zijn volk, de schapen die Hij hoedt  Zijn goedheid is als morgendauw: 
 zult voor de Heer dienstvaardig zijn.  en als beminden weidt en voedt.’  elk nieuw geslacht ervaart zijn trouw. 

 
Stil Gebed  
 

Bemoediging en Groet  
 

Psalm 92: 1, 2, 3 
1 Waarlijk, dit is rechtvaardig / dat men de Here prijst, 2 Gezegend zal Hij wezen / die ons bij name riep, 
 dat men Hem eer bewijst / zijn naam is eerbied waardig  die zelf de adem schiep / waarmee Hij wordt geprezen; 
 Wij loven in de morgen / uw goedertierenheid,  laat alom musiceren, / met stem en instrument, 
 ook als de nacht zich spreidt / houdt ons uw hand geborgen. maak wijd en zijd bekend / de grote naam des Heren. 
 
 3 Gij hebt mij door uw daden, / o Here God, verheugd. 
  Mijn hart is vol van vreugd, / ik juich om uw genade. 
  Hoe groot zijn uwe werken, / de werken  uwer hand, 
  Gij houdt het volk in stand. / Gij zult hun hart versterken. 
 

Gebed van verootmoediging  
 

Zingen 103 c: 1, 2  
1 Loof de koning, heel mijn wezen, 2 Loof Hem als uw vaderen deden, 
 gij bestaat in zijn geduld,  eigen u zijn liefde toe, 
 want uw leven is genezen  want Hij bergt u in zijn vrede, 
 en vergeven is uw schuld.  zegenend wordt Hij niet moe. 
 Loof de koning, loof de koning,  Loof uw Vader, loof uw Vader, 
 tot gij Hem ontmoeten zult.  tot uw laatste adem toe. 
 

Woord van vergeving  
 

Zingen 310: 1 t/m 5  
1 Eén is de Heer, de God der goden, 2 Houd zijn Naam hoog, houd die in ere, 3 Sla wat het voorgeslacht ons leerde 
 wie buigt voor beelden wordt misleid.  veracht, misbruik de hemel niet;  niet onnadenkend in de wind. 
 Ga op de weg van zijn geboden –  dankbaar zal ieder respecteren  Dood nooit wie zich niet kan verweren - 
 er is geen god die zo bevrijdt!  zijn dag, zijn rust – gedenk, geniet!  wie drift bemint wordt ziende blind. 
 
 4 Breek geen verbond, voorgoed gesloten, 5  Leugen en laster? Valse goden! 
  blijf trouw aan wie u liefde gaf.  Begeerte baart slechts bitterheid. 
  Diefstal kan geen geluk vergroten;  Ga op de weg van Gods geboden – 
  neem niet uw naaste vreugde af.  er is geen god die zo bevrijdt! 

 

Gebed bij de opening van de Bijbel  
 

Aandacht voor de kinderen  
 

Bijbellezing Deuteronomium 8: 1-6  
 

Zingen 687: 3  
3 Wij teren op het woord, 
 het brood van God gegeven, 
 dat mededeelzaam is 
 en kracht geeft en nieuw leven. 
 Dus zeg en zing het voort, 
 geef uit met gulle hand 
 dit manna voor elk hart, 
 dit voedsel voor elk land. 
 
Bijbellezing: Johannes 6: 1-15  
 



Zingen 383: 1, 2, 3  
1 Zeven was voldoende, 2 Zeven is voldoende 3 Zeven is voldoende, 
 vijf en twee,  toen en nu,  brood en vis, 
 zeven was voldoende  zeven is voldoende  Jezus is voldoende 
 voor vijfduizend  alle dagen  voor ons allen 
 op de heuvels langs de zee.  van ons leven, dank zij U.  als de kring gesloten is. 
 

Verkondiging  
 

Orgelspel  
 

Zingen 995: 1 en 2  
1 O Vader, trek het lot u aan 2 O Vader, trek het leed u aan 
 van allen die door U bestaan.  van allen die met ons bestaan. 
 Gij die geen stenen geeft voor brood,  Gij hebt gezegd: geef gíj hun brood, – 
 wees met uw kinderen in nood;  doe ons hun naasten zijn in nood, 
 en stil, God die rechtvaardig zijt,  opdat zij weten wie Gij zijt: 
 de honger naar gerechtigheid.  de God van hun gerechtigheid. 
 
Dankgebed/ voorbeden/Stil gebed / onze Vader 
 

Zingen 418: 1 en 2  
1 God, schenk ons de kracht 2 Niemand kan alleen, 
 dicht bij U te blijven,  Heer, uw zegen dragen; 
 dan zal ons geen macht  zegen drijft ons heen 
 uit elkander drijven.  naar wie vrede vragen. 
 Zijn wij in U een,  Wat Gij schenkt wordt meer 
 samen op uw wegen  naar gelang wij delen, 
 dan wordt ons tot zegen  horen, helpen, helen, – 
 lachen en geween.  vruchtbaar in de Heer.  
 
Wegzending en Zegen  
 
       
                                                          

Collecten  

Collectes zijn bestemd voor Benares Schoolfonds en het college van kerkrentmeesters. 
Stichting Benares Schoolfonds maakt onderwijs mogelijk voor kansarme kinderen in Varanasi,  
India, en sinds enkele jaren ook in de stad Jaipur. 
De kinderen komen uit gezinnen met een inkomen ver beneden de armoedegrens. 
Onderwijs kost geld, soms veel geld. Zonder hulp blijft scholing buiten bereik van de allerarmsten. 
Stichting Benares Schoolfonds vindt onderwijs de belangrijkste manier om sociale veranderingen  
tot stand te brengen. Scholing bant armoede uit, opent de ogen van mensen, maakt ze zelfbewuster.  
En dán kunnen zij het heft zelf in handen nemen en opkomen voor hun rechten. 

 
 

Wij vragen u om uw bijdrage over te willen maken naar:  
 

Diaconie    NL51 RABO 0148 8206 11     onder vermelding van het collectedoel en datum 
Kerkrentmeesters   NL73 RABO 0148 8207 00 


