
 

 

4e zondag van de zomer 

 

Zondag 11 juli 2021  

 
Dienst van Woord, Gebed en Orgelspel 

 

Thema: Op Weg 

 
 

 

In deze dienst: 

Voorganger: Ds. Mariëlle van Waardenberg uit Berkenwoude  

Organist: Arie Versluijs 

Ouderling: Jos Teeuw (L) 

Diaken:  Jenneke van Gent 

Lector:   Janny Kok  

Ontvangst: Rudy Bieleveld 

             Koster:  Kees de Vos 

 

 

Welkom 



 

De kaarsen worden aangestoken. 

 

In stilte zoeken wij Gods aanwezigheid. 

 

  Allen gaan staan. 

 

Bemoediging 

v.: Onze hulp is in de Naam van de Heer. 

a.: Die hemel en aarde gemaakt heeft. 

v.: Die trouw houdt tot in eeuwigheid  

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

v.: Genade zij u en vrede van God onze Vader  

     en van onze Heer Jezus Christus, 

     in de gemeenschap van de Heilige Geest. 

a.: Amen. 

  Allen gaan zitten 

 

INLEIDING OP DE DIENST 

 

Openingslied: Lied 122, vers 1 en 2  

Hoe sprong mijn hart hoog op in mij,                                                                                                     

toen men mij zeide: ‘Gord u aan                                                                                                             

om naar des Heren huis te gaan!                                                                                                                    

Kom ga met ons en doe als wij!’                                                                                                                      

Jeruzalem, dat ik bemin,                                                                                                                          

wij treden uwe poorten in,                                                                                                                         

u, Godsstad, mogen wij ontmoeten!                                                                                                      

Jeruzalem, van ver aanschouwd,                                                                                                                     

wel saamgevoegd en wel gebouwd,                                                                                                                

o, schone stede, die wij groeten. 

Hoe zijn de stammen opgegaan!                                                                                                                    

Hier gingen ons de voeten voor                                                                                                                                                                                         

der pelgrims, die de Heer verkoor,                                                                                                              

hier, waar uw heilige muren staan!                                                                                                         

Jeruzalem, dat ik bemin,                                                                                                                                          

wij treden uwe poorten in                                                                                                                        

naar ’s Heren woord, om zijns naams ere!                                                                                                     

Zo is het Israël gezegd:                                                                                                                                     

hier zijn de zetels van het recht,                                                                                                                

de troon, waar David zal regeren! 

Luisteren naar: Pelgrimsgebed 

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

Pelgrimsgebed (vertaling uit het Zuid Afrikaans) 

 

Vader God, U kent mijn naam 

Mijn innerlijk en mijn uiterlijk 

Mijn grootspraak en mijn klein verdriet 

Mijn houvast aan alles, wat schiet  

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


U kent mijn angsten en mijn hoop                                                                                                              

Het pad dat ik blootsvoets bewandel                                                                                                       

Dat pad heeft U al lang voorbereid                                                                                                                     

U maakt het pad glad voor mij. 

Alle pelgrims keren weer naar huis toe 

Elke zwerver komt weer thuis 

Ik verdwaal steeds op Uw lange pad 

Zoekend naar Uw verblijf. 

  

Moeder God U kent mijn waan 

Mijn ego en mijn rechtop staan 

De draak waartegen ik blijf vechten 

U wees mij altijd weer de weg 

  

U heeft mij met Uw licht gezegend 

Dat licht verstrooi ik op iedereen                                                                                                               

Enkel U weet hoe mijn toekomst er zal uitzien                                                                                         

Ik heb niets, U maakt mij rijk  

Gebed om ontferming 

v.: …………………………….. 

     …………………………….  

 

Lied: 801, Door de nacht van strijd en zorgen, vers 1, 2 en 7  

 

Door de nacht van strijd en zorgen 

schrijdt de stoet der pelgrims voort, 

vol verlangen naar de morgen, 

waar de hemel hen verhoort. 

 

Liederen zingend vol vertrouwen 

tot zij in het eeuwig licht 

in elk ander mens aanschouwen 

’t lichten van Gods aangezicht. 

 

Zo gaan wij hier met elkander 

door de nacht op weg naar huis, 

pelgrims die uit alle landen 

samenkomen om het kruis. 

 

Gebed bij de opening van het Woord 

Eerste schriftlezing: Genesis 13 

Vanuit Egypte trok Abram, met zijn vrouw en zijn bezittingen, weer naar de Negev. Lot ging met hem 

mee. Abram was bijzonder rijk: hij had veel vee, zilver en goud. Vanuit de Negev trok hij geleidelijk 

verder, tot aan Betel, tot aan de plaats tussen Betel en Ai waar zijn tent vroeger al had gestaan en waar 

hij toen een altaar had gebouwd. Daar riep Abram de naam van de EEUWIGE aan. Ook Lot, die met 

Abram was meegekomen, bezat schapen, geiten, runderen en tenten. Beiden bezaten zoveel vee dat er 

te weinig land was om bij elkaar te blijven wonen. Hierdoor ontstond er ruzie tussen de herders van 

Abrams vee en de herders van Lots vee, en ook woonden in die tijd de Kanaänieten en de Perrizieten 

nog in het land. Daarom zei Abram tegen Lot: ‘Waarom zouden we ruzie maken, jij en ik, of jouw 

herders en de mijne? We zijn toch familie? Het is maar beter dat we uiteengaan. Het hele land ligt 



voor je open. Als jij naar links gaat, ga ik naar rechts; als jij naar rechts gaat, ga ik naar links.’ Lot liet 

zijn blik rondgaan en zag hoe rijk aan water de hele Jordaanvallei was; voordat Sodom en Gomorra 

door de EEUWIGE werden verwoest, was de vallei tot aan Soar toe even waterrijk als de tuin van de 

EEUWIGE en als Egypte. Daarom koos Lot voor zichzelf de Jordaanvallei en trok in oostelijke 

richting. Zo gingen ze uiteen. Abram bleef in Kanaän wonen, maar Lot sloeg zijn tenten op bij de 

steden in de vallei. Zijn woongebied strekte zich uit tot aan Sodom; de mensen daar waren slecht, ze 

zondigden zwaar tegen de EEUWIGE. 

Nadat Lot was weggegaan, zei de EEUWIGE tegen Abram: ‘Kijk eens goed om je heen, kijk vanaf de 

plaats waar je nu staat naar het noorden, het zuiden, het oosten en het westen. Al het land dat je ziet 

geef ik aan jou en je nakomelingen, voor altijd. En ik zal je zoveel nakomelingen geven als er stof op 

de aarde is; ze zullen even ontelbaar zijn als alle stofdeeltjes op de aarde. Kom, doorkruis het land in 

zijn volle lengte en breedte, want aan jou zal ik het geven. ‘ Toen brak Abram op en ging wonen bij de 

eiken van Mamre, bij Hebron. Daar bouwde hij een altaar voor de EEUWIGE. 

 

l. : Dit is het woord van de Heer. 

a.: Wij danken God. 

 

Lied: 802 Door de wereld gaat een woord, vers 1, 4 en 5 

Door de wereld gaat een woord 

en het drijft de mensen voort: 

‘Breek uw tent op, ga op reis 

naar het land dat Ik u wijs.’ 

 

Refrein 

Here God, wij zijn vervreemden 

door te luisteren naar uw stem. 

Breng ons saam met uw ontheemden 

naar het nieuw Jeruzalem. 

 

Door de wereld klinkt een lied 

tegen angsten en verdriet, 

tegen onrecht, tegen dwang 

richten pelgrims hun gezang. 

 

Refrein 

 

Velen, die de moed begaf, 

blijven staan of dwalen af, 

hunkerend naar hun oude land. 

Reisgenoten, grijp hun hand. 

 

Refrein 

 

Tweede schriftlezing: Lucas 9:1-6 

 

Hij riep de twaalf bij zich en gaf hun macht en gezag over alle demonen, en de kracht om ziekten te 

genezen. Daarna zond hij hen uit om het koninkrijk van God te verkondigen en ziekten te genezen. Hij 

zei tegen hen: ‘Neem niets mee voor onderweg, geen stok, geen reistas, geen brood en geen geld, en 

ook geen extra kleren. Blijf in het huis waar je onderdak hebt gevonden tot je van daar weer verder 

gaat. Als ze jullie niet willen ontvangen, schud dan het stof van je voeten ten teken dat je niets meer 



met hen te maken wilt hebben.’ Ze gingen op weg en trokken van de ene plaats naar de andere, terwijl 

ze het goede nieuws verkondigden en overal zieken genazen. 

v.: Lof zij U Christus                                                                                                                                           

a.: In eeuwigheid, Amen 

Lied: 806, Zomaar te gaan met een stok in je hand 

 

Zomaar te gaan met een stok in je hand, 

zonder te weten wat je zult eten. 

Zomaar te gaan met een stok in je hand; 

eindeloos ver is ’t beloofde land. 

 

Zomaar te gaan, wordt het leven of dood? 

Altijd maar banger, duurt het nog langer? 

Zomaar te gaan, wordt het leven of dood? 

In de woestijn worden kinderen groot. 

 

Zomaar te gaan, met zijn woord als bewijs, 

altijd maar lopen, altijd maar hopen. 

Zomaar te gaan met zijn woord als bewijs: 

straks wonen wij in een paradijs. 

VERKONDIGING 

 

Orgelspel 

Lied: 837, Iedereen zoekt U, jong of oud, vers 1, 3 en 4 

 

Iedereen zoekt U, jong of oud, 

speurend langs allerlei wegen: 

kronkelig, vreemd, of recht, vertrouwd 

meester, waar kom ik U tegen? 

Eens vindt U ons, bij dag of nacht, 

moe van onszelf en zonder kracht, 

dorstend naar liefde en zegen. 

 

Heer, als ons denken U ontkent, 

kan ons de leegte benauwen. 

Als onze hand uw schepping schendt, 

Wilt U ons dan nog vertrouwen? 

Twijfel of hoogmoed, onverstand 

Neem ons, uw mensen, bij de hand. 

Laat ons uw schoonheid aanschouwen. 

 

Koning, uw rijk is zo nabij 

open mijn ogen en oren! 

Onrustig is mijn hart in mij, 

totdat het nieuw wordt geboren. 

daarom zoekt U elk mensenkind. 

Zoek, herder, mij, opdat ik vind 

en steeds meer bij U zal horen. 

 

Dank- en Voorbeden: 

v.: ……………………….. 



 

Stil gebed 

 

“Onze Vader” 

 

Slotlied: 423, Nu wij uiteengaan 

Nu wij uiteengaan vragen wij God: 

ga met uw licht voor ons uit! 

Nu wij uiteengaan wens ik jou toe: 

Ga met God! 

Vaya con Dios en á Dieu! 

 

Voor wie ons lief zijn vragen wij God: 

ga met uw licht voor hen uit! 

Al onze vrienden wensen wij vrede: 

Ga met God! 

Vaya con Dios en á Dieu! 

 

Voor alle mensen op onze weg: 

vrede en goeds in elk huis! 

Voor al wie kwamen onder dit dak: 

Ga met God! 

Vaya con Dios en á Dieu! 

 

Allen gaan staan 

 

Wegzending en Zegen  

a.: `Amen` 

Allen gaan zitten.  

 

Orgelspel 

 

Nadat de ouderling en voorganger elkaar hebben begroet, verlaten wij de kerk. 

 

 

Er is één collecte bij de uitgang bestemd voor de kerkvoogdij en voor de diaconie. Gaarne vragen we 

u uw gift over te maken naar bankrekeningnr: NL28 RABO 0373715137 t.n.v.: CvK Herv. Gemeente 

Ammerstol. 

Het deel voor de kerkvoogdij is bestemd voor het onderhoud van de pastorie. 

 

 

Vanmiddag om 15.00 uur wordt Levinyo van Veen gedoopt in een dienst alleen voor genodigden. 

Er is wel een livestream. 

 

Volgende week zondag, 18 juli 2021, is er een Dienst van Woord, Gebed en Orgelspel. 

Voorganger is dhr. Onno Albada uit Dalem. 

 

 

Liederen:   Liedboek (Zingen en bidden in huis en kerk) 

Lezingen:  Nieuwe Bijbelvertaling (NBG) 

 


