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Orgelspel 
 

Welkom  
 

Stilte (staande) 
 

Bemoediging en Groet:  

V. Onze hulp is in de Naam van de Heer 

A. Die hemel en aarde gemaakt heeft. 

V. Die trouw blijft tot in eeuwigheid 

A. en niet loslaat wat Zijn hand begon.  

 
V. De Heer zij met u! 
 
A.   
 
 
 

Drempelgebed –   (Naar Psalm 36) 

V.: Kostbaar is uw liefde, God, 

 hoog als de hemel. 

Allen: Tot in de wolken  

 reikt uw trouw. 

V.: U spreekt goede woorden, 

 elke dag opnieuw. 

Allen: U bent de redder  

van mens en dier. 

V.: Bij U schuilen wij, 

 U bent goed voor ons, 

 U bent de bron van leven. 

Allen:  Door úw licht  

zien wij licht. 

V.: Kostbaar is uw liefde, God, 

 hoog als de hemel. 

Allen:  Amen. 

 
 
 
 



 

Zingen: Psalm 92 vers 1, 2 en 3 (hierna gaan we weer zitten)  

 
 

          2  Gezegend zal Hij wezen 
             die ons bij name riep, 
 die zelf de adem schiep 
 waarmee Hij wordt geprezen; 
 laat alom musiceren, 
 met stem en instrument, 
 maak wijd en zijd bekend  
 de grote naam des Heren. 
 
         3 Gij hebt mij door uw daden, 
 o Here God, verheugd. 
 Mijn hart is vol van vreugd, 
 ik juich om uw genade. 
 Hoe groot zijn uwe werken, 
 de werken  uwer hand, 
 Gij houdt het volk in stand.  
 Gij zult hun hart versterken. 



  

Gebed  
 
 
Zingen: Lied 634 

 
 
         2 Licht moge stralen in de duisternis, 
 nieuwe vrede dalen waar geen hoop meer is. 
 Geef ons dan te leven in het nieuwe licht, 
 wil het woord ons geven dat hier vrede sticht: 
 U zij de glorie, opgestane Heer, 
 U zij de victorie, U zij alle eer! 
 

Met de kinderen 
 

Gebed bij de opening van de Schrift 
 

Lezing: Matteüs 14 vers 22 tot en met 33 
 

 
 
 
 



Zingen: Lied 324 

 
 
          2 Wat vurig staat geschreven: dat Gij komt 
 ‘redden wat verloren is’, dat woord, 
 dat Gij het hart hebt, ogen, dat Gij hoort, 
 ‘Ik zal er zijn’, zonsopgang, nieuw verbond – 
 
          3 Dat hoge woord, geschreven wit op zwart, 
 trouw van trouw, hoe heeft het ons bevrijd, 
 beschaamd, vervoerd, getroost, dan weer getart. 
 Hoe dorsten wij te weten wie Gij zijt. 
 Zomerpoëzie – het gedicht van de week: 
 
Bekering 

Gij hebt het hoog geheim doorbroken, Here Jezus,  
tussen ons en den Vader, naar Uw Woord  
mogen wij zonder zonde zijn en nieuwe wezens,  
wat er ook in ons leven is gebeurd. 
 
Ik deed, van alles wat gedaan kan worden,  
het meest misdadige – en was verdoemd.  
Maar Gij hebt God een witte naam genoemd,  
met die van mij. Nu is het stil geworden,  
zoals een zomer om de dorpen bloeit. 
 
En moeten ook de bloemen weer verdorren:  
mijn lenden zijn omgord, mijn voeten staan geschoeid.  
Uit Uwe Hand ten tweeden maal geboren,  
schrijd ik U uit het donker tegemoet.  
 

Gerrit Achterberg (Uit: En Jezus schreef in ’t zand, 1947) 
 



 
Overweging  
 

Orgelspel  
 

Zingen: Lied 612 

 
 
2 
Geroepen om te leven, 
gehouden aan zijn woord 
van uitgesproken vrede, 
van liefde ongehoord. 
Herboren, uitgetogen 
uit de toevalligheid, 
bestemd voor de genade, 
het donker al voorbij. 

3 
Getekend voor ons leven 
als kind'ren van het licht, 
gezaaid op hoop van zegen, 
de dag als vergezicht. 
God, breng ons zelf op adem 
en treed in ons bestaan. 
Bezegel onze vreugde 
hier met uw eigen naam! 

 

Gebeden – dankgebed, voorbeden, stil gebed, ‘Onze Vader’  
 



 
Collecte  
De collecte is bestemd voor het werk van de commissie vorming en toerusting.  
Graag uw gift overmaken op Rekeningnummer: NL70 INGB 0007 7733 10, ten 
name van “Diaconie PG Voorschoten”, onder vermelding van “Vorming en 
toerusting”.  
 
Zingen: Lied 608 

  
 



 
        2 De ballingen keren 
 zij keren met blinkende schoven. 
 Die gingen in rouw 
 tot aan de einden der aarde 
 één voor één, en voorgoed 
 die keren in stoeten. 
 Als beken vol water 
 als beken vol toesnellend water 
 schietend omlaag van de bergen. 
 Met lachen en juichen - 
 die zaaiden in tranen 
 die keren met lachen en juichen. 
 
        3 De dode zal leven. 
 De dode zal horen: nu leven. 
 Ten einde gegaan 
 en onder stenen bedolven 
 dode, dode, sta op, 
 het licht van de morgen. 
 Een hand zal ons wenken 
 een stem zal ons roepen: Ik open 
 hemel en aarde en afgrond. 
 En wij zullen horen 
 en wij zullen opstaan 
 en lachen en juichen en leven. 
 
 
Zegen  
 

 
Zingen:   
 
   
 
 
 
Orgelspel 
 


