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Dienst op zondag 25 juli 2021 te Hurdegaryp 

6
e
 zondag van de zomer 

 

Mededelingen/stilte 

Zingen: Lied 280: 1, 2 en 3 allen 
 

1. De vreugde voert ons naar dit huis 

waar ’t woord aan ons geschiedt. 

God roept zijn naam over ons uit 

en wekt in ons het lied. 

 

2. Dit huis van hout en steen, dat lang 

de stormen heeft doorstaan, 

waar nog de wolk gebeden hangt 

van wie zijn voorgegaan, 

 

3. Dit huis, dat alle sporen draagt 

van wie maar mensen zijn, 

de pijler die het alles schraagt, 

wilt Gij die voor ons zijn? 

 

Bemoediging en drempelgebed 

Zingen: Lied 280: 4 voorzangers, 5 en 6 allen, 7 voorzangers – 

 

4. Zal dit een huis, een plaats zijn waar 

Zal dit een huis, een plaats zijn waar 

de hemel open gaat, 

waar Gij ons met uw eng'len troost, 

waar Gij U vinden laat? 

 

5. Onthul ons dan uw aangezicht, 

uw naam, die mét ons gaat 

en heilig ons hier met uw licht, 

uw voorbedachte raad. 
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6.Vervul ons met een nieuw verstaan 

van ’t woord, waarin Gij spreekt 

en reik ons zelf als leeftocht aan 

het brood, dat Gij ons breekt. 

 

7. Dit huis slijt mét ons aan de tijd, 

maar blijven zal de kracht 

die wie hier schuilen verder leidt 

tot alles is volbracht. 

 

Kyriegebed 

Zingen: Lied 1008: 1 voorzangers, 2 allen, 3 voorzangers – 

 

1. Rechter in het licht verheven 

Rechter in het licht verheven, 

koning in uw majesteit, 

louter ons geringe leven, 

scheld ons onze schulden kwijt, 

laat uw vleugelen ons omgeven, 

troost ons met uw tederheid. 

 

2. Hoor de bittere gebeden 

om de vrede die niet daagt. 

Zie hoe diep er wordt geleden, 

hoe het kwaad de ziel belaagt. 

Zie uw mensheid hier beneden, 

wat zij lijdt en duldt en draagt. 

 

3. Houd wat Gij hebt ondernomen, 

klief het duister met uw zwaard. 

Kroon de menselijke dromen 

met uw koninkrijk op aard. 

Laat de vrede eindelijk komen, 

die uw hart voor ons bewaart. 
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Eerste lezing: Psalm 111 in woorden van Hans Bouma 

Zingen: Lied 686: 1 en 3 door voorzangers   
 

1. De Geest des Heren heeft 

een nieuw begin gemaakt, 

in al wat groeit en leeft 

zijn adem uitgezaaid. 

De Geest van God bezielt 

wie koud zijn en versteend 

herbouwt wat is vernield 

maakt één wat is verdeeld. 

 

3. De Geest die ons bewoont 

verzucht en smeekt naar God 

dat Hij ons in de Zoon 

doet opstaan uit de dood. 

Opdat ons leven nooit 

in weer en wind bezwijkt, 

kom Schepper Geest, voltooi 

wat Gij begonnen zijt. 

 

Tweede Lezing: Lucas 11: 1-13 

Zingen: Lied 295 voorzang: voorzangers, refrein allen 

 

Wees hier aanwezig, woord ons gegeven. 

Dat ik U horen mag met hart en ziel. 

Refrein: Wek uw kracht en kom ons bevrijden. 

 

1. Woord ons gegeven, God in ons midden, 

toekomst van vrede, wees hier aanwezig. 

Uw wil geschiede, uw koninkrijk kome. 

Zie ons, gedoog ons, laat ons niet vallen. 

Refrein: Wek uw kracht en kom ons bevrijden. 
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2. Dat wij niet leven, gevangen in leegte. 

Dat wij niet vallen terug in het stof. 

Zend uw geest, dat wij worden herschapen. 

Refrein: Wek uw kracht en kom ons bevrijden. 

 

3. Dat wij U horen, dat wij U leven, 

mensen voor mensen, alles voor allen. 

Dat wij volbrengen uw woord, onze vrede. 

Wek uw kracht en kom ons bevrijden. 

Refrein: Wek uw kracht en kom ons bevrijden. 

 

4Wees hier aanwezig, woord ons gegeven. 

Dat ik U horen mag met hart en ziel. 

Refrein: Wek uw kracht en kom ons bevrijden. 

 

Overdenking 

Muziek 

Pastoralia en gebeden 

Aankondiging van de collectes 

Slotlied: Lied 418: 1, 2 en 3 allen 

 

1. God, schenk ons de kracht 

dicht bij U te blijven, 

dan zal ons geen macht 

uit elkander drijven. 

Zijn wij in U een, 

samen op uw wegen 

dan wordt ons tot zegen 

lachen en geween. 

 

2. Niemand kan alleen, 

Heer, uw zegen dragen; 

zegen drijft ons heen 

naar wie vrede vragen. 

Wat Gij schenkt wordt meer 
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naar gelang wij delen, 

horen, helpen, helen, – 

vruchtbaar in de Heer. 

 

3. Vrede, vrede laat 

Gij in onze handen, 

dat wij die als zaad 

dragen door de landen, 

zaaiend dag aan dag, 

zaaiend in den brede, 

totdat in uw vrede 

ons hart rusten mag. 

 

Wegzending en zegen 


