
 

 

Liturgie Zondag 5 juli 2020, Protestantse Gemeente Parkstad 

 

Voorganger ds. Agnes Hana- van Bruggen  

Organist Mw Alie van der Werff 

 

Welkom aan de kerkgangers op het internet en aanwezigen nu weer met meer dan 30 mensen mogen zijn 

worden de kerken voller, maar nog een bijzonder welkom aan de kijkers en luisteraars die via het internet met 

ons verbonden zijn. 

(in geval van bericht van overlijden wordt de naam genoemd en er op gewezen dat er later een moment is in de 

dienst waarop we de overledenen gedenken) 

 

We bereiden ons voor en stellen ons open 

om niet alleen elkaar te ontmoeten,  

maar ook om God te ontmoeten. 

We ontsteken twee keer kaarsen 

als teken dat God het licht is voor ons en het licht is voor de wereld. 

Daarna nemen we een moment stilte in acht. 

 

Ontsteken kaarsen 

Moment van stilte 

 

Lied aan het begin 217 

217:1 

De dag gaat open voor het woord des Heren, 

zon die wij zoeken, kracht die wij ontberen, 

bron die wij horen als wij tot Hem keren, 

vroeg in de morgen. 

 

217:2 

Voor wij bestonden, riep Hij ons bij name, 

voor wij ontwaakten en ter wereld kwamen, 

zag Hij ons aan en bracht Hij ons tezamen, 

God onze Vader. 

 

217:3 

Door U geschapen om uit U te leven; 

hartslag en adem hebt Gij ons gegeven, 

land waar wij wonen, licht waarnaar wij streven, 

oorsprong en toekomst. 

 

217:4 

Wilt Gij vandaag en tot het eind der dagen 

ons doen en laten zuiveren en dragen, 

dan stijgt de vreugde van uw welbehagen 

in onze wereld. 

 

217:5 

Aan U ons loflied: glorie aan de Vader, 

dank aan de Zoon die ons bestaan aanvaardde, 

zijn Geest geleide ons en onze aarde 

naar de voltooiing 

 

 



 

 

Bemoediging: 

V.  Onze hulp is in de naam van de Heer 

A.   DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 

V.   die trouw blijft de eeuwen door en nooit 

      loslaat het werk dat zijn hand begon. 

Groet: 

 V.  Genade voor u en vrede van God onze Vader 

     en van onze Heer Jezus Christus door de Heilige    

     Geest 

A. AMEN 

 

Inleiding (met thema) 

 

Gebed aan het begin (met drempelgebed en kyriëgebed) 

 

Aan het einde: Zo zingen wij U lof door samen te zingen…  

Gloria (loflied) 150A 

150a:1 

Geprezen zij God! Gij engelenkoor 

dat steeds naar Hem hoort, prijs Hem om zijn Woord! 

Gij hemelen, loof Hem wiens hand alles schiep, 

die allen daarboven tot dankzegging riep. 

 

150a:2 

Geprezen zij God! Gij allen op aard, 

aanbid Hem die u als kinderen aanvaardt. 

Loof Hem die uw Heer is met juichende stem. 

Beantwoord zijn liefde: leef altijd voor Hem! 

 

150a:3 

Geprezen zij God! Laat alles wat leeft 

nu zingen voor Hem die alles ons geeft. 

Laat jubelen het orgel, laat harp en trompet 

de glorie doen klinken van Hem die ons redt. 

 

150a:4 

Geprezen zij God! Ons lied is gewijd 

aan Hem die altijd ons helpt en geleidt. 

Om zijn goede schepping, om hemels genot, 

zijn gunst en vergeving: geprezen zij God! 

 

 

HET WOORD 

Gebed om inspiratie 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lezing 1 Psalm 150 

Lied 150 

150:1 

Loof God, loof Hem overal. 

Loof de Koning van ’t heelal 

om zijn wonderbare macht, 

om de heerlijkheid en kracht 

van zijn naam en eeuwig wezen. 

Loof de daden, groot en goed, 

die Hij triomferend doet. 

Hem zij eer, Hij zij geprezen. 

 

150:2 

Hef, bazuin, uw gouden stem, 

harp en fluit, verheerlijk Hem! 

Citer, cimbel, tamboerijn, 

laat uw maat de maatslag zijn 

van Gods ongemeten wezen, 

opdat zinge al wat leeft, 

juiche al wat adem heeft 

tot Gods eer. Hij zij geprezen. 

 

 

Lezing 2 Marcus 6:6:13 

Lied 806 

806:1 

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. 

 

806:2 

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. 

 

806:3 

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. 

 

 

 



 

 

Overweging  

Kort orgelspel 

 

Lied 400 Oude Liedboek 1-2-3-8 Zonnelied  

 

Ant-WOORD 

 

Dank- en voorbeden 

Stil gebed 

Onze Vader 

 

Mededelingen over collectes en oproep via rekening te storten 

 

 

WEGZENDING EN ZEGEN 

 

Slotlied 783  

783:1 

Voor mij is geluk 

de wind om mijn oren, 

de zon in de lucht 

en languit in ’t gras. 

Voor mij is geluk 

de stilte te horen 

om zo te ontdekken 

hoe het ooit was. 

 

783:2 

Voor mij is geluk 

het leven te delen, 

een hand in mijn hand 

en samen op pad. 

Voor mij is geluk 

mijn huisdier te strelen 

en zachtjes te fluisteren: 

‘Jij bent mijn schat’. 

 

783:3 

Voor mij is geluk 

om vrede te maken. 

De hoop dat het kan, 

die wil ik niet kwijt. 

Voor mij is geluk 

de ruzies te staken, 

om muren te slechten, 

stoppen met strijd. 

Om liefde te geven, 

nu en altijd. 

 

Wegzending 

 

Zegen 

Gezongen amen 


