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Orde van Dienst – Zondag 5 juli 2020  
Voorganger: ds. M. van der Burg-Los 
Organist: Tae Young Kim 
Ouderling van dienst: Jacobine van der Bijl 
Koster: Wim Knabe 
Thema: Afstand houden?! 
 

 
Welkom en mededelingen (ouderling van dienst) 
 
 
Zingen: Psalm 15 : 1 en 2 
 
Wie zult Gij noden in uw tent, 
wie op uw heil'ge berg doen wonen? 
Hem die, o Heer, uw recht niet schendt, 
in heel zijn wandel U erkent, 
die zult Gij u een gastheer tonen. 
 
Wie wordt er in uw huis geëerd? 
Wiens hart niet overlegt ten kwade, 
wiens tong geen goed in kwaad verkeert, 
die van zijn naaste onheil weert 
en hem nooit krenken zal of smaden. 
 
 
Votum en Groet 
 
 
Drempelgebed 
 
 
Zingen: Psalm 15: 3 en 4  
 
Slechts zij die U verwerpen, Heer, 
die zijn verwerp'lijk in zijn ogen; 
maar wie U vrezen geeft hij eer, 
hij breekt zijn eden nimmermeer, 
hij woekert niet met zijn vermogen. 
 
Wie mag te gast zijn in uw tent, 
wie zult Gij drank en voedsel reiken? 
Die onomkoopbaar 't recht erkent 
van ieder die zich tot hem wendt. 
nooit zal hij wank'len en bezwijken. 
 
 
Kyriegebed 
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Zingen: glorialied 657:1 en 4 
 
Zolang wij ademhalen 
schept Gij in ons de kracht 
om zingend te vertalen 
waartoe wij zijn gedacht: 
elkaar zijn wij gegeven 
tot kleur en samenklank. 
De lofzang om het leven 
geeft stem aan onze dank. 
 
Ons lied wordt steeds gedragen  
door vleugels van de hoop.  
Het stijgt de angst te boven  
om leven dat verloopt.  
Het zingt van vergezichten,  
het ademt van uw Geest.  
In ons gezang mag lichten  
het komend bruiloftsfeest.  
 
 
Moment voor de kinderen - Kinderen naar de nevendiensten 
 
 
Gebed van de zondag 
 
 
Schriftlezing Exodus 34: 5-7 
 

De HEER daalde neer in een wolk, hij kwam naast Mozes staan en riep de naam HEER uit. De HEER ging 
voor hem langs en riep uit: ‘De HEER! De HEER! Een God die liefdevol is en genadig, geduldig, trouw en 
waarachtig, die duizenden geslachten zijn liefde bewijst, die schuld, misdaad en zonde vergeeft, maar 
niet alles ongestraft laat en voor de schuld van de ouders de kinderen en kleinkinderen laat boeten, en 
ook het derde geslacht en het vierde.’ 

 
 
Zingen: Psalm 111:2 en 6  
 
Zijn doen is louter majesteit,  
zijn luister, zijn gerechtigheid  
houdt eeuwig stand, blijft eeuwig gelden.  
Genadig en barmhartig is  
de Heer, en zijn gedachtenis  
eeuwig waar Hij zijn daden stelde.  
 
Van alle wijsheid het begin  
is: vrees de Heer met ziel en zin,  
aanbid zijn wil met vrees en beven.  
Dit is het helderste verstand.  
Loof Hem, zijn lof houdt eeuwig stand.  
Wie Hem verhoogt zal met Hem leven. 
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Schriftlezing Lucas 14:1 en 12-15 
1 Toen hij op sabbat naar het huis van een vooraanstaande farizeeër ging, waar hij voor een maaltijd 
was uitgenodigd, hielden ze hem in het oog. 

 
12-15 Hij zei ook tegen degene die hem had uitgenodigd: ‘Wanneer u een maaltijd aanbiedt of een 
feestmaal geeft, vraag dan niet uw vrienden, uw broers, uw verwanten of uw rijke buren, in de 
verwachting dat zij u op hun beurt zullen uitnodigen om iets terug te doen. Wanneer u mensen 
ontvangt, nodig dan armen, kreupelen, verlamden en blinden uit. Dan zult u gelukkig zijn, zij kunnen 
voor u dan wel niets terugdoen, maar u zult ervoor beloond worden bij de opstanding van de 
rechtvaardigen.’ 
Toen een van de anderen die aan tafel aanlagen dit hoorde, zei hij tegen hem: ‘Gelukkig al wie zal 
deelnemen aan de maaltijd in het koninkrijk van God!’ 

 
 
Zingen: Lied 530: 1 en 2  
 
De Geest des Heren is op hem 
die tot verkondiging verkoren, 
ons aanspreekt zodat wij het horen 
als hoorden wij Gods eigen stem. 
 
Wat is het dat hij aan ons meldt? 
De blijde boodschap voor de armen: 
het overweldigend erbarmen 
dat ons gebroken hart herstelt. 
 
 
Uitleg en Verkondiging  
 
 
Zingen: Lied 534  
 
Hij die de blinden weer liet zien, 
hun ogen kleur liet ondervinden 
is zelf het licht dat ruimte geeft: 
ons levenslicht, de Zoon van God. 
 
Hij die de lammen lopen liet 
hun dode krachten deed ontvlammen 
is zelf de weg tot waar geluk: 
ons levenspad, de Zoon van God. 
 
Hij die de armen voedsel gaf 
met overdaad hen kwam verwarmen 
is zelf het brood dat honger stilt: 
ons levensbrood, de Zoon van God. 
 
Hij die de doven horen deed 
hun eigen oren deed geloven 
is zelf het woord dat waarheid spreekt: 
het levend woord, de Zoon van God. 
 
 
Kinderen komen terug van de nevendiensten 
 
 
Gebeden 
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Collecte - Kerk in Actie - vakantiepret voor kinderen in armoede 
Armoede onder kinderen is een groot probleem in Nederland. Eén op de negen kinderen in Nederland 
groeit op in armoede, dat zijn er twee per klas! Dat moet anders. Daarom ondersteunt Kerk in Actie 
diaconieën in hun werk voor kinderen in armoede, met advies en informatie. Ook brengen we diakenen 
met elkaar in contact, zodat zij van elkaar kunnen leren. Verder ondersteunen we diaconieën via de Actie 
Vakantietas met rugzakjes die zij kunnen vullen met leuke zomerspulletjes, zodat kinderen de lange 
zomervakantie door kunnen komen. Collecteert u mee? 
U kunt uw gift storten op NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v  Kerk in Actie.  
 
 
Lied 422  
 
Laat de woorden 
die we hoorden 
klinken in het hart. 
Laat ze vruchten dragen 
alle, alle dagen 
door uw stille kracht. 
 
Laat ons weten, 
nooit vergeten 
hoe U tot ons spreekt: 
sterker dan de machten 
zijn de zwakke krachten, 
vuur dat U ontsteekt. 
 
Laat ons hopen, 
biddend hopen, 
dat de liefde wint. 
Wil geloof ons geven 
dat door zo te leven 
hier Gods rijk begint. 
 
 
Zegen 
 
 

 
 
 
Volgende week zondag 12 juli is er opnieuw een dienst. Ivm de coronamaatregelen kunnen er ongeveer 65 
mensen aanwezig zijn. Wilt u erbij zijn, stuurt u dan een mailtje naar kerkdebron@live.nl. Zie ook het 
corona-protocol dat via de mail is verstuurd en in Meerzicht wordt gepubliceerd. De dienst, waarin ds. 
Margrietha Reinders zal voorgaan, vangt aan om 10.00 uur en wordt uiteraard ook uitgezonden.  
 
 
We wensen u en jullie een gezegende zondag en een goede week. 
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