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Muziek 
 
Afkondigingen  
 
Aansteken tafelkaarsen in stilte 
 
DE VOORBEREIDING 
 
Gezang 320: 1 en 2 (LvdK) 
 

Zingt een nieuw lied voor God de Here  
en weest van harte zeer verblijd.  
God wil alhier met ons verkeren,  
hier wordt een huis voor Hem bereid.  
Hij heeft de hand en het verstand  
gezegend voor het werk,  
de bouw van Christus' kerk. 
 
Kinderen van éénzelfde Vader,  
komt nu tesaam van zuid en noord.  
Van oost en west treden wij nader  
tot dit welaangename oord.  
Kracht van de jeugd, breng nu verheugd  
de stenen bij elkaar.  
God helpt u wonderbaar. 
 
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 HET WERK VAN ZIJN HANDEN 
 AMEN 



 
Gezang 320: 3  
 

God wil aan ons telkens weer tonen  
dat Hij genadig is en trouw.  
Dat Hij met ons samen wil wonen,  
geeft ons de moed voor dit gebouw.  
Maar niet met steen en hout alleen  
is 't grote werk gedaan. 
't Zal om onszelve gaan. 

 
Kyriëgebed, voor de nood van mens en wereld 
 
Loflied: 500 jaar Dorpskerk (melodie psalm 146) 
 
 Allen: 

Vijftienhonderd jaar geleden,  
Friezen hadden hier de macht. 
Maarssen heeft toen veel gestreden, 
tegen Holland en zijn kracht. 
Op de Vecht voer toen voorbij, 
Bonifatius, ja: hij! 
 
Mannen: 
Maar in Dokkum vond het preken,  
toch niet het gewenste doel.      
Want naar later is gebleken,  
vond hij daar de dood direct. 
Daarom preekte in dit land,  
Willebrordus, zijn gezant.  
 
Vrouwen: 
Het is al weer eeuwen verder,  



toen men hier aan ’t bouwen sloeg.  
Op een terp gevuld met keien,  
die de eerste toren droeg.  
Tufsteen muren er omheen;   
zo een kerk was er niet één! 
 
Allen: 
Vijftienhonderd en wat later:  
Nijenrode op zijn paard! 
Stapelt stenen vele jaren: 
bouwt een kruiskerk voor het dorp. 
Kerk die is ontworpen tot: 
zingen voor de Heer uw God.  

 
Vrouwen: 
Eeuwenlang staat zij te stralen,  
midden op die mooie terp.  
‘t Volk hoort duizenden verhalen,  
voorgangers houden hen scherp.  
Vijf eeuwen gaat het al door:  
Rooms of niet: de Heer gaat vóór! 
 
Mannen: 
Feesten doen wij nu tezamen,  
man of vrouw maakt geen verschil.  
Rooms en rood kan het beamen,  
God die zegent wie Hij wil.  
Hij wil de verdeeldheid niet,  
ziet slechts eenheid in ‘t verschiet.  
 
Allen: 
Laat ons zo de toekomst ingaan  
samen vormend één gezin.  



Duizend bloemen mogen bloeien: 
dat wij samen verder gaan.  
Eén gemeenschap met elkaar 
Laat dat toch ooit eens bestaan! 
 
Dit is nu ons aller opdracht:  
samen verder tot Gods eer! 
Dat wij bidden om veel veerkracht  
en om ruimte voor de Heer. 
Want wij zijn geboren tot  
eenheid voor de Heer ons God.  

 
DE DIENST VAN HET WOORD 
 

Groet 
 

V De Heer zal bij u zijn 
G DE HEER ZAL U BEWAREN 
 
Inleiding 
 
Gezongen gebed bij het Woord: lied 687: 1 en 3 (NL) 
 

Wij leven van de wind, 
die aanrukt uit den hoge 
en heel het huis vervult, 
waar knieën zijn gebogen, 
die doordringt in het hart, 
in de verborgen hof, 
en uitbreekt in een lied 
en opstijgt God ten lof. 
 



Wij teren op het woord, 
het brood van God gegeven, 
dat mededeelzaam is 
en kracht geeft en nieuw leven. 
Dus zegt en zingt het voort, 
geeft uit met gulle hand, 
dit manna voor elk hart, 
dit voedsel voor elk land. 
 

Eerste lezing: Handelingen der Apostelen: 7: 44-50 (NBV) 
 
Lied 276: 1 en 2 (NL) 
 
 Zomaar een dak boven wat hoofden,  

deur die naar stilte openstaat. 
Muren van huid, ramen als ogen,  
speurend naar hoop en dageraad. 
Huis dat een levend lichaam wordt  
als wij er binnengaan 
om recht voor God te staan. 

 
Tweede lezing: II Samuël 7: 1-17 (NBV) 
 

Woorden van ver, vallende sterren,  
vonken verleden hier gezaaid. 
Namen voor Hem, dromen, signalen,  
diep uit de wereld aangewaaid. 
Monden van aarde horen en zien,  
onthouden, spreken voort, 
Gods vrij en lichtend woord. 

 
Overdenking 
 



Psalm 84 a: 1, 2 en 5 (NL) 
 

Wat hou ik van uw huis, 
Heer van de hemelse legers. 
Ik kan zo sterk verlangen 
naar de binnenpleinen van de Heer. 
Diep in mijn lijf is zo’n heimwee, 
zo’n blijvende schreeuw om de levende God. 
  
Een vogel is er thuis, 
Heer van de hemelse legers. 
Een zwaluw voedt haar jongen op 
bij U onder de pannen, God. 
Wonen bij U is een zegen, 
zo’n blijvende kans om te zingen voor U. 

 
De Heer beveiligt ons, 
eer en geluk zal Hij geven, 
Hij heeft zijn liefde nooit ontzegd  
aan mensen, eerlijk onderweg. 
Heer van de hemelse legers,  
gelukkig zijn zij die vertrouwen op U. 

 
DE DIENST VAN GAVEN EN GEBEDEN 
 
Collecteafkondiging 
 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader.  
 
DE AFSLUITING 
 
Lied 705: 1 en 3 (NL) 

 



Ere zij aan God, de Vader, 
ere zij aan God, de Zoon, 
eer de Heil'gen Geest, de Trooster, 
de Drie-een'ge in zijn troon. 
Halleluja, halleluja 
de Drie-een'ge in zijn troon! 
 
Ere zij de Heer der eng'len, 
ere zij de Heer der Kerk, 
ere aan de Heer der volk'ren, 
aard en hemel looft uw werk! 
Halleluja, halleluja, 
looft de Koning en zijn werk! 

 
Wegzending en zegen 
 
Gezongen Amen: lied 415: 3 (NL) 
 
 Amen, amen, amen! 
 Dat wij niet beschamen  

Jezus Christus, onze Heer,  
amen, God, uw naam ter eer! 

 
Muziek 
 
(NL) Nieuwe liedboek 
(LvdK) Liedboek voor de Kerken 
 


