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Orde van de dienst 

zondag 1 augustus 2021 

Joriskerk 
 
 

7e zondag van de zomer 
 

 
Orgelspel 

 
Woord van welkom en mededelingen 

 
We luisteren naar: Lied 287 vers 1, 2 en 5 (staande) 

Rond het licht dat leven doet 

1. Rond het licht dat leven doet 
groeten wij elkaar met vrede; 
wie in voor- of tegenspoed 
zegen zoekt, mag binnentreden, – 
bij de Heer zijn wij hier thuis, 
kind aan huis. 
 

2. Rond het boek van zijn verbond 
noemen wij elkaar bij name, 
roepen wij met hart en mond 
levenswoorden: ja en amen –  
als de kerk van liefde leest 
is het feest! 

 
5. Rond het licht dat leven doet  

groeten wij elkaar met vrede.  
Paaslicht straal ons tegemoet,  
zegen wie uw liefde delen, – 
licht dat dit geheim behoedt:  
God is goed. 
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Bemoediging en drempelgebed 
voorg.: Onze hulp mogen wij zoeken en vinden 
allen: in de naam van onze God: ‘Ik zal er zijn’. 
voorg.: Zijn naam zal uiteindelijk alles goed maken, 
allen: vrede licht en leven voor alle mensen. 
voorg.: Hoor ons aan eeuwige God, 
allen: Hoor ons bidden! 
voorg.: Gij die ons hart aanziet, 
 Gij die onze diepten peilt, 
allen: blijf ons niet verborgen 
voorg.: Wij herkenden U niet,  
 wij zochten onszelf 
allen: Gij, Heer, vergeef ons! 
voorg.: Doe ons herleven  
 en maak ons weer nieuw. 
allen: Geef ons uw genade! 
voorg.: Breng ons in het reine  
 met U en elkaar. 
allen: Zegen ons met vrede 
 en laat lichten uw aangezicht. 
 Amen. 
 

We luisteren naar: Psalm 68 vers 7 
God zij geprezen met ontzag 

7. God zij geprezen met ontzag. 
Hij draagt ons leven dag aan dag, 
Zijn naam is onze vrede. 
Hij is het die ons heeft gered, 
die ons in ruimte heeft gezet 
en leidt met vaste schreden. 
Hij die het licht roept in de nacht, 
Hij heeft ons heil teweeggebracht, 
dat wordt ons niet ontnomen. 
Hij droeg ons door de diepte heen, 
de HERE Here doet alleen 
ons aan de dood ontkomen. 
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Gebed om ontferming  
Kyrië:  
 
voorg.: Heer, ontferm u, 
allen: Heer, ontferm u, 
voorg.: Christus, ontferm u, 
allen: Christus, ontferm u, 
voorg.: Heer, ontferm u over ons, 
allen: Heer, ontferm u over ons. 

 
We luisteren naar het gloria: Lied 299e – U alle eer 

 
Glorie, glorie aan God hoog in de hemel  
en op aarde vrede in mensen van zijn behagen. 
Wij loven U, aanbidden U, 
vereren en zegenen U. 
Wij danken U om uw glorie! 
Hemelse koning, God over allen, 
Vader van mensen! 
Jezus Messias, één met de Vader,  
Lam van God,  
die wegdraagt de zonden van heel onze wereld:  
geef uw ontferming! 
Heilig, heilig zijt Gij alleen 
Heer, Allerhoogste, 
Jezus Messias, heilige Geest,  
glorie van God! 
U alle eer, nu en altijd. 
Amen, amen, amen. 
 

Voor grote en kleine oren… ‘Het begin van de zee.’ 
 

Gebed voor de opening van het Woord  
 

Lezing:  Handelingen 27 vers 33 - 44 
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We luisteren naar: Lied 902 vers 1, 2, 3, 4 
Is God de Heer maar voor mij 

1. Is God de Heer maar voor mij, 
wat zou mij tegen zijn? 
Ik roep: ‘Ach Here, hoor mij!’ 
En wat mij kwelt wordt klein. 
Al heeft zich ook verheven 
de macht van hel en dood, 
ik heb voor heel mijn leven 
in God mijn bondgenoot. 

 
2. De grond van mijn vertrouwen 

is Christus, – in zijn bloed 
is voor wie op Hem bouwen 
Gods heil in overvloed. 
Ik vind in eigen leven 
niets lieflijks hier op aard; 
wat Hij mij heeft gegeven 
alleen is minnenswaard. 

 
3. Zijn Geest wil in mij wonen, 

Hij richt mijn wens en wil, 
en wat er ook mag komen, 
Hij spreekt en maakt mij stil. 
Al wat de Heer van binnen 
geplant heeft, rijpt tot vrucht. 
Hij is de Geest, die in mij 
en met mij ‘Vader!’ zucht. 

 
4. En als het nacht gaat worden, 

een nacht vol schrik en pijn,  
dan zucht de Geest in woorden 
die onuitzegbaar zijn. 
En wat mijn hart wil spreken, 
maar wat geen stem meer krijgt, 
is taal voor Hem en teken, 
als Hij zich overneigt. 
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‘Land in zicht’ 
 
 
 
 
 

 
We luisteren naar: Lied 902 vers 5 en 6 

5. Wat er mij ook gebeure, 
in eeuwigheid zijt Gij, 
en wat ter wereld, Here, 
zou scheiden U en mij? 
Al tonen zich verbolgen 
de groten van de tijd, 
geen honger of vervolging, 
niets dat mij van U scheidt. 

 
6. Mijn hart wil blij opspringen, 

het kan niet treurig zijn, 
ik lach en loop te zingen 
in louter zonneschijn. 
De zon die staat te stralen, 
o Jezus, dat zijt Gij. 
Ik dank U duizendmalen, – 
wat zijt Gij goed voor mij! 

 
 

Lezing: Johannes 6 vers 16 – 21 
 

‘Ik ben het, wees niet bang’ 
 

Orgelspel  
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We luisteren naar: Lied 935 – Je hoeft niet bang te zijn 

1. 
Je hoeft niet bang te zijn, / al gaat de storm tekeer, 
leg maar gewoon je hand / in die van onze Heer. 
 
2. 
Je hoeft niet bang te zijn / als oorlog komt of pijn. 
De Heer zal als een muur / rondom ons leven zijn. 
 
3. 
Je hoeft niet bang te zijn, / al gaan de lichten uit. 
God is er en Hij blijft / als jij je ogen sluit. 
 

Gebeden,  
- Dankgebed 
- Voorbede, 

na ‘Hoor ons biddend zingen’            
 
 
 
 
- Stilgebed 
- ‘Onze Vader’ 

Onze Vader die in de hemelen zijt, 

uw naam worde geheiligd; 

uw Koninkrijk kome; uw wil geschiede, 

gelijk in de hemel alsook op aarde. 

Geef ons heden ons dagelijks brood; 

en vergeef ons onze schulden, 

gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren; 

en leid ons niet in verzoeking, 

maar verlos ons van den boze. 

Want van U is het Koninkrijk, de kracht en de 
heerlijkheid tot in der eeuwigheid. 

Amen. 
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Zingen:  Lied 91a – Wie in de schaduw Gods mag wonen. 

1. 
Wie in de schaduw Gods mag wonen, 
hoeft niet te vrezen voor de dood. 
Zoek je bij Hem een onderkomen – 
dan wordt zijn vrede jou tot brood. 
God legt zijn vleugels van genade 
beschermend om je heen als vriend. 
En Hij bevrijdt je van het kwade, 
opdat je eens geluk zult zien. 
 
2. 
Engelen zendt Hij alle dagen 
om jou tot vaste gids te zijn. 
Zij zullen je op handen dragen 
door een woestijn van hoop en pijn. 
Geen bange nacht zal je doen beven, 
geen ziekte waar een mens van breekt. 
Lengte van leven zal God geven, 
rust aan de oever van een beek. 
 
3. 
Geen duister zal je overvallen 
er is een licht dat eeuwig brandt. 
Duizenden doden kunnen vallen, – 
jij blijft geschreven in Gods hand. 
God is een schild voor zijn getrouwen 
die leven van geloof alleen, 
Hij zal een nieuwe hemel bouwen 
van liefde om hun tranen heen. 
 

Zending en Zegen,  
 Amen, amen, amen. 

 
Orgelspel 
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