
Liturgie   voor   de   gezinsdienst  

op   zondag   8   september   2019   om   11:30   uur  
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
Voorgangers:   ds.   Ronald   Blokland   en   ds.   Gert-Jan   Codée  
Ouderling   van   dienst:   Tineke   Taffijn  
 
Orgel:   Daan   Weenk  
Piano:   Leonard   van   Dijk  
Trompet:   Hilfred   Huiting   en   Matthias   Nagel  
Drum:   Werner   Verlaan  
 



Afkondigingen   
 
Intochtslied,   gezang   320   Liedboek   voor   de   Kerken  

1    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   hee�   de   hand  
en   het   verstand  
gezegend   voor   het   werk,  
de   bouw   van   Christus'   kerk.  
 
2    Kinderen   van   eenzelfde   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.  
 
3    God   wil   aan   ons   telkens   weer   tonen  
dat   Hij   genadig   is   en   trouw.  
Dat   Hij   met   ons   samen   wil   wonen,  
gee�   ons   de   moed   voor   dit   gebouw.  
Maar   niet   met   steen  
en   hout   alleen  
is   't   grote   werk   gedaan.  
't   Zal   om   onszelve   gaan.  
 
4    De   Heil'ge   Geest   gee�   taal   en   teken.  
Christus   deelt   al   zijn   gaven   uit.  
De   Vader   zelf   wil   tot   ons   spreken  



en   elk   verstaat   wat   het   beduidt.  
Wees   ons   nabij  
en   maak   ons   vrij  
in   dit   uw   heiligdom.  
Kom,   Here   Jezus,   kom!  
 

Stil   gebed  

 

Votum   en   groet  

 

Gebed  

 
Lied   “500   jaar   Dorpskerk”,   melodie   psalm   146  
Allen    1   Vij�ienhonderd   jaar   geleden,   
Friezen   hadden   hier   de   macht.   
Maarssen   hee�   toen   veel   gestreden,   
tegen   Holland   en   zijn   kracht.  
Op   de   Vecht   voer   toen   voorbij,   
Bonifa�us,   ja:   hij!  
 
Mannen    2   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    3   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    4   Vij�ienhonderd   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.  
 
Mannen    5   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!  
 
Vrouwen    6   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    7   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!  
 
Allen    8   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   onz’   God.  
 



Thema-verkenning   met   de   kinderen  
 
Evangelische   liedbundel   499:   1   en   3  
Mach�g   is   de   naam   van   de   Heer.  
Mach�g   is   de   naam   van   de   Heer.  
Mach�g   is   de   naam   van   de   Heer,  
mijn   God.  
 
refrein  
De   naam   van   de   Heer   is  
als   een   toren.  
Een   veilige   schuilplaats  
voor   wie   Hem   dient.  
 
Ere   zij   de   naam   van   de   Heer.  
Ere   zij   de   naam   van   de   Heer.  
Ere   zij   de   naam   van   de   Heer,  
mijn   God.  
refrein  
 
Gebed   om   de   opening   van   het   Woord  
 
Genesis   28:16-22   
16   Toen   werd    Jakob    wakker.   ‘Dit   is   zeker,’   zei   hij,   ‘op   deze   plaats   is   de  
HEER   aanwezig.   Dat   bese�e   ik   niet.’   17   Eerbied    vervulde   hem.   ‘Wat  
een   ontzagwekkende   plaats   is   dit,’   zei   hij,   ‘dit   is   niets   anders   dan   het  
 huis    van   God,   dit   moet   de    poort    van   de   hemel   zijn!’   18   De   volgende  
morgen   vroeg   ze�e    Jakob    de   steen   die   hij   als   hoofdsteun   had   gebruikt  
rechtop,   en   wijdde   hem   door   er   olie   over   uit   te   gieten.   19   Hij   gaf   die  
plaats   de   naam    Betel;   vroeger   hee�e   het   daar   Luz.   20   Daarna   legde  
hij   een    gelo�e    af:   ‘Als   God   mij   terzijde   staat   en   mij   op   deze    reis   
beschermt,   als   hij   mij   brood   te   eten   gee�   en    kleren    aan   mijn   lichaam,  
21   en   als   ik   veilig   terugkom   bij   mijn   verwanten,   dan   zal   de   HEER   mijn  
God   zijn.   22   Deze   steen   die   ik   gewijd   heb,   zal   dan   een    huis    van   God  
worden   –   en   ik   beloof   dat   ik   u   dan   een   �ende   deel   zal   afstaan   van  



alles   wat   u   mij   gee�.’  
Overdenking  
 
Psalm   84a  
 
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.  
 
Gelukkig   wie   naar   U  
vol   van   verlangen   op   weg   zijn,  
zelfs   in   het   dorre   bomendal  

zien   zij   een   bron   en   regenval,  
gaan   ze   van   zegen   tot   zegen,  
naar   God   die   verschijnt   in   zijn  
heilige   stad.  
   
Ach   hoor   en   kijk   naar   mij,  
HEER   van   de   hemelse   legers.  
Ja   liever   één   dag   dichtbij   U  
dan   duizend   dagen   zonder   U.  
Liever   bij   U   aan   de   drempel  
dan   binnen   te   zijn   in   een  
duistere   tent.  
   
De   HEER   beveiligt   ons,  
eer   en   geluk   zal   Hij   geven,  
Hij   hee�   zijn   liefde   nooit  
ontzegd   
aan   mensen,   eerlijk   onderweg.  
HEER   van   de   hemelse   legers,   
gelukkig   zijn   zij   die   vertrouwen  
op   U.  

 
Het   huis   op   de   rots   in   afbeeldingen  

 

Mattheüs   7:24-27  

24   Daarom,   ieder   die   deze   woorden   van   Mij   hoort   en   ze   doet,   die   zal  
Ik   vergelijken   met   een   verstandig   man,   die   zijn   huis   op   de   rots  
gebouwd   hee�;   25   en   de   slagregen   viel   neer   en   de   waterstromen  
kwamen   en   de   winden   waaiden   en   stor�en   zich   op   dat   huis,   maar   het  



stor�e   niet   in,   want   het   was   op   de   rots   gefundeerd.   26   En   ieder   die  
deze   woorden   van   Mij   hoort   en   ze   niet   doet,   zal   met   een   dwaze   man  
vergeleken   worden,   die   zijn   huis   op   zand   gebouwd   hee�;   27   en   de  
slagregen   viel   neer   en   de   waterstromen   kwamen   en   de   winden  
waaiden   en   sloegen   tegen   dat   huis,   en   het   stor�e   in   en   zijn   val   was  
groot.  
 
Overdenking  

 

Evangelische   liedbundel   483  

 
Don't   build   your   house   
on   the   sandy   land.  
Don't   build   it   
too   near   the   shore.  
It   might   look   a   kind   of   nice,  
but   you'll   have   to   build   it   twice.  
O,   you'll   have   to   build   
your   house   once   more.  
 

You   be�er   build   your   house  
on   the   Rock.  
Make   a   firm   founda�on   
on   a   solid   spot.  
And   then   the   storms   
may   come   and   go.  
But   the   peace   of   God   
you   will   know.  

Dankgebed,   afgesloten   met   het   zingen   van   het   Onze   Vader  

 

Evangelische   liedbundel   325  

Onze   Vader   in   de   hemel  
heilig   is   uw   naam  
Laat   uw   koninkrijk   spoedig   komen  
Laat   uw   wil   worden   gedaan  
In   de   hemel,   zo   ook   hier   op   aard'  
 
Want   van   U   is   het   koninkrijk  

de   kracht   en   de   heerlijkheid  

tot   in   eeuwigheid  

Want   van   U   is   het   koninkrijk  



de   kracht   en   de   heerlijkheid  

tot   in   eeuwigheid  

 
Onze   Vader   in   de   hemel  
geef   ons   daaglijks   brood  
En   vergeef   ons   onze   schulden  
gelijk   ook   wij   dat   doen  
Hen   vergeven   die   ons   iets   schuldig   zijn  
 
En   leidt   ons   niet   in   verzoeking,  
maar   verlos   ons   van   het   kwaad.  
Amen  
 
Collecte   voor   het   diaconaal   Noodfonds   en   de   Feestweek/   Dorpskerk  

 

Slotlied:   Lied   705   NLB  

 
Ere   zij   aan   God,   de   Vader,  
ere   zij   aan   God,   de   Zoon,  
eer   de   heil'ge   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   volken;  
aard'   en   hemel   loo�   uw   werk!  
Halleluja,   halleluja,  
de   Drie-een'ge   in   zijn   troon.  

 
Zegen  

 

Gezongen   amen?   Lied   415   NLB  

3   Amen,   amen,   amen!  
Dat   wij   niet   beschamen  
Jezus   Christus   onze   Heer,  
amen,   God,   uw   naam   ter   eer!  


