
Orde van dienst 16 augustus 2020 

Voorganger: ds. Luci Schermers 

Organist: Jan Roos 

Orgelspel 

Welkom  

Aanvangslied: NLB psalm 63: 1 en 3 (gemeentezang) 

 

Bemoediging 

V : Onze hulp is in de naam van de Heer,  

G: die hemel en aarde gemaakt heeft 

V: die trouw houdt tot in eeuwigheid,  

G: en niet laat varen de werken van Zijn handen.  

V: Laten we bidden:…. 

G: Amen  

Waar het over zal gaan 

Gebed om ontferming NLB 1005: 1, 3, 4 (zanggroep) 

Lofzegging en orgelspel rond psalm 146 

Gebed 

Kindermoment 

Lichtliedje 5 (gemeente) 

Groet  

V: De Heer zij met u.  

G: Ook met u zij de Heer. 

Eerste lezing Prediker 1: 1-18 

NLB 720: 1, 2 en 3 (zanggroep) 

Tweede lezing Lukas 15: 8-10 

NLB 720: 5 (zanggroep) 
 
Preek 

https://www.youtube.com/watch?v=LFc24RGgX24 
 
Geest van hierboven, leer ons geloven 
hopen liefhebben door uw kracht 
hemelse vrede, deel u nu mede 
aan een wereld die u verwacht 

Ik wil het water naar de zee zijn 
de zoden aan de dijk 

https://www.youtube.com/watch?v=LFc24RGgX24


het gevecht tegen de bierkaai 
alles wat onhaalbaar lijkt 

ik wil de rots zijn in de branding 
met de verbeelding aan de macht 
wil de stilte die vanzelf spreekt zijn 
en het daglicht in de nacht 

ik wil een land zijn zonder grenzen 
waar de ruimte nog bestaat 
ik wil traag zijn als de waarheid 
die de leugen achterhaalt 

ik wil de moed zijn van de wanhoop 
het stilstaan van de tijd 
ik wil een sprong zijn in het duister 
en de laatste strohalm zijn 

ik wil de taal zijn van een dichter 
die zichzelf geen dichter noemt 
het zout zijn van de aarde 
en de kus die ons verzoent 

ik wil een land zijn zonder woorden 
gedragen door de wind 
ik wil de wereld weer leren zien 
door de ogen van een kind 

en met de schoonheid van de onmacht 
lopen langs een eindeloze weg 
met open ogen dromen 
weerloos en toch sterk 

ik wil het water naar de zee zijn 
de zoden aan de dijk 
het gevecht tegen de bierkaai 
alles wat onhaalbaar lijkt 

Gedenksteen van  

mevrouw Petronella Jacoba Johanna van Elteren - Legrain 

geboren 12 augustus 1930 – overleden 6 april 2020 

 (tijdens wegleggen van de steen orgelspel: Abba Vader) 

Dankgebed en voorbeden 

Aandacht kollekte 

Lied 981: 1, 2 en 5 (gemeente)  

Zegen met gezongen Amen. 

Orgelspel 

 

 


