
Orde van dienst zondag 1 augustus 2021      
om 10.00 uur in de Ontmoetingskerk te 
Gorredijk 
10e zondag na Pinksteren 
 
Predikant:    ds. Ron Lafeber 
Organist:    Annejaap Soldaat 
Ouderling van dienst:  Bart v.d. Steege 
Lector:     Rinse Spits 
Muzikale medewerking: Marika Wielstra-Soldaat en Willem Zijlstra 
Kaars van verbinding:  Frits Pasveer 
Collecteaankondiging: Bart v.d. Steege 
Koster:     Gepke Geerligs 
 
Orgelspel: 
Koraal Ps. 116 (bew. Martin de Boer), ‘dankt, dankt nu allen God’ 
 
Welkomstwoord 
 
Bemoediging en groet 
 
Zingen: Lied Opwekking 281  
 
1. Als een hert dat verlangt naar water, 
zo verlangt mijn ziel naar U. 
U alleen kunt mijn hart vervullen, 
mijn aanbidding is voor U. 
 U alleen bent mijn kracht, mijn schild. 
 Aan U alleen geef ik mij geheel. 
 U alleen kunt mijn hart vervullen, 
 mijn aanbidding is voor U. 
 
2. U bent meer dan goud en zilver, 
U de bron van mijn bestaan. 
U alleen schenkt echte blijdschap, 
ja met U wil 'k verder gaan. 
 U alleen bent mijn kracht, mijn schild, 
 aan U alleen geef ik mij geheel. 
 U alleen kunt mijn hart vervullen, 
 mijn aanbidding is voor U. 



 
Aansteken van ‘de Kaars van Verbinding’ 
 
Gebed van ontferming 
                                                                     
Zingen: Ps. 23c: 1, 2, 5 
     
1. Myn hoeder is de Hear, myn God. 
Ik folgje trou syn stim. 
Hy weidet my yn greiden grien, 
neat bin ik brek by Him. 
 
2. Hy jout myn siel wer nije krêft, 
wiist my it rjochte spoar. 
Omwille fan syn namme_en ear 
giet Hy, myn hoeder, foar. 
 
5. Jo geunst en goedens folgje my 
salang’t ik libje mei 
en yn jo ivich hillich hûs 
mei ’k wenje dei by dei. 
 
Gebed om de Heilige Geest 
 
Moment voor de kinderen 
 
Zingen: lied ‘Sit net yn noed’  -  tekst Fedde Schurer, muziek Sjonggroep de Dobber 
 
Sit net yn noed, wat sill`wy ite of drinke 
hoe komt it mei de hier en mei de klean? 
Jim moatte net te folle yn `t foar betinke 
hâld it mar op in soargeleas bestean. 
 
Kom, `t hat gjin doel al yn it foar te kriten 
mei soarchlik stinnen komt men ek net klear. 
It libben is fan mear belang as `t iten 
en klean is moai, mar `t lichem sels is mear. 
 
De fûgels wrotte har de lea net stikken 
en wa fan jimme hat sa`n fleurich lot? 
hja fine altyd wol wat om te pikken 



en ite tankber ùt de hân fan God. 
Tiis net oer dingen dy`t noch stean te kommen 
en oer de dei fan moarn, dy `t nimmen ken; 
God soarget foar de fûgels en de blommen 
en soe er noch net nei jimme sjen?                                                       
inleiding op de lezingen in augustus 
 
Schriftlezing: Johannes 4: 5-30 
 
Zingen: lied ‘Ik zal er zijn’ (Sela) 
 
Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam. 
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan. 
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim. 
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’. 
 
Een boog in de wolken als teken van trouw, 
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou! 
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet, 
ben ik bij U veilig, U die mij ziet. 
 
De toekomst is zeker, ja eindeloos goed. 
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet: 
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam. 
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan. 
 
‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam. 
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan. 
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: 
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’ 
 
O Naam aller namen, aan U alle eer. 
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer: 
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn. 
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn. 
 
‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.   
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan. 
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: 
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’, 



uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’. 
Verkondiging 
 
Zingen gemeente Gez. 487 : 1, 3  Liedboek 1973  
    
1. De Heer heeft mij gezien en onverwacht 
ben ik opnieuw geboren en getogen 
Hij heeft mijn licht ontstoken in de nacht 
gaf mij een levend hart en nieuwe ogen 
zo komt Hij steeds met stille overmacht 
en zo neemt Hij voor lief mijn onvermogen 
 
3. Gij geeft het uw beminden in de slaap 
Gij zaait uw naam in onze diepste dromen 
Gij hebt ons zelf ontvankelijk gemaakt 
zoals de regen neerdaalt in de bomen 
zoals de wind, wie weet waarheen hij gaat 
zo zult Gij uw beminden overkomen 
  
Dankgebed en voorbeden 
 Stil gebed 
 Het ‘onze Vader’ (lied 1006 Liedboek 2013)  
 
Onze Vader in de hemel 
U staat zorgzaam om ons heen 
Geef dat alle mensen weten : 
zoals U is er maar een. 
 
Doe ons telkens weer geloven 
in een wereld zonder pijn 
In uw rijk dat eens zal komen 
en dat soms te zien kan zijn 
 
Help ons samen goed te leven 
en te doen wat u graag wilt 
Geef ons elke dag te eten 
tot de honger is gestild 
 
 
 



 
en vergeef ons wat we fout doen 
net als wij niet blijven staan 
bij de fouten van een ander 
maar weer samen verder gaan 
              
Help ons om te zien wat goed is 
en wat slecht is, boos of naar         
Geef dat wij het juiste kiezen 
dat we goed zijn voor elkaar 
 
Onze Vader, wij geloven 
dat u onze wereld leidt 
Met uw licht helpt u ons verder 
Hier en nu en straks. Altijd 
Amen, amen 
 
Aankondiging collecte 
 
Zingen gemeente lied 969  (Liedboek 2013) 
 
1. In Christus is noch west noch oost 
in Hem noch zuid noch noord, 
één wordt de mensheid door zijn troost, 
de wereld door zijn woord. 
 
2. Tot ieder hart, dat Hem behoort, 
met Hem gemeenschap vindt. 
De dienst aan Hem is ’t gouden koord 
dat allen samen bindt. 
 
3. Geliefden, sluit u dan aaneen, 
vanwaar en wie ge ook zijt; 
als kinderen om uw Vader heen 
en Christus toegewijd. 
 
4. Laat zuid en noord nu zijn verblijd, 
Hem prijzen west en oost. 
Aan Christus hoort de wereld wijd, 
in Hem is zij vertroost. 



 
Zegen 
 
Orgelspel 
‘Door de wereld gaat een woord’ (bew. Folgert Zwaving) 
 
 
 
de collecten: 
 
Iedere zondag in de maand augustus is de diaconale collecte bestemd voor giro 777 ,  
voor hulp aan de mensen in het zuiden van het land die getroffen zijn door de 
watersnoodramp. 
 
Zoals u gewend bent wordt er elke week ook aandacht gevraagd voor de collecte voor 
de diensten die via Omrop Fryslân worden uitgezonden. 
Deze uitzendingen worden zeer gewaardeerd. Voor de kosten van deze kerkdiensten 
zijn we geheel afhankelijk van de giften die binnenkomen. Als u wilt bijdragen in de 
kosten en wilt meehelpen aan de voortzetting van de uitzendingen, kunt u een bijdrage 
overmaken naar het bankrekeningnummer dat speciaal hiervoor is geopend. Het 
bankrekeningnummer van de WurkgroepTsjerketsjinsten Fryslân is: 
 
IBAN: NL15 RABO 0373 744471 t.n.v. Raad van Kerken Fryslân. 
 
Hartelijk dank voor uw bijdrage! Voor vragen en suggesties m.b.t. de diensten kunt u 
terecht bij de Wurkgroep. Emailadres: tsjerketsjinstenfrl@gmail.com 
Meer informatie over de Wurkgroep is te vinden op www.raadvankerkenfryslan.nl   
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