
Liturgie voor zondag 30 mei 2021 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Voorganger: Mevr. W.G. Tiemersma-Veenstra  
Organist: Henk Warnaar  
Lector: Geziena Medema  
Hof-zangeressen: Dorien van Onck, Renske Vlasblom  en 
Trudy v.d. Lichte  
 
 

 
 
 



2 

Mededelingen van de kerkenraad 
 
Zingen: intredelied 216 : 1,2 
 

1. Dit is een morgen als ooit de eerste,  
zingende vogels geven hem door.  

Dank voor het zingen, dank voor de morgen,  
beide ontspringen nieuw aan het woord.  

 
2. Dauw op de aarde, zonlicht van boven,  

vochtige gaarde, geurig als toen.  
Dank voor gewassen, grassen en bomen,  

al wie hier wandelt, ziet: het is goed.  
 
Voorbereiding 
 
Bemoediging en groet 
 
Zingen: lied 216 : 3 
 

3. Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen,  
licht dat ooit speelde waar Eden lag.  

Dank elke morgen Gods nieuwe schepping,  
dank opgetogen Gods nieuwe dag.  

 
Aansteken paaskaars  
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Stilte 
 
Opening van ons kyriegebed met lied 217: 1 
 

 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.  
 
gebedswoorden 
 
glorialied 217: 5 
 

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.  

 
Dienst van het Woord 
 
Inleiding op de lezingen 
 
Lied om de Heilige Geest: lied 680 ; 4,5 
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4. Hoor, heilige Geest, wij roepen U!  
Kom, wees aanwezig in het woord;  

wek onze geest, opdat hij hoort,  
wek ons tot leven, hier en nu.  

 
5. O, heilige Geest, wij zijn verblijd:  
Gij immers, eeuwig ondoorgrond, 
legt zelf dit lied ons in de mond,  

ten teken dat Gij bij ons zijt.  
 
Lezen: Exodus 3:1-6 
31Mozes was gewoon de schapen en geiten van zijn 
schoonvader Jetro, de Midjanitische priester, te weiden. 
Eens dreef hij de kudde tot voorbij het steppeland, en zo 
kwam hij bij de Horeb, de berg van God. 2Daar verscheen 
de engel van de HEER aan hem in een vuur dat uit een 
doornstruik opvlamde. Mozes zag dat de struik in brand 
stond en toch niet door het vuur werd verteerd. 3Hoe kan 
het dat die struik niet verbrandt? dacht hij. Ik ga dat 
wonderlijke verschijnsel eens van dichtbij bekijken. 4Maar 
toen de HEER zag dat Mozes dat ging doen, riep hij hem 
vanuit de struik: ‘Mozes! Mozes!’ ‘Ik luister,’ antwoordde 
Mozes. 5‘Kom niet dichterbij,’ waarschuwde de HEER, ‘en 
trek je sandalen uit, want de grond waarop je staat, is 
heilig. 6Ik ben de God van je vader, de God van Abraham, 
de God van Isaak en de God van Jakob.’ Mozes bedekte 
zijn gezicht, want hij durfde niet naar God te kijken. 
 



5 

Zingen: lied 320 ; 4 
 

4. De macht der liefde is zo groot,  
geen water blust haar vuren uit,  

wanneer zij is ontstoken.  
Nu wil ontbranden aan liefdeswoord,  

God heeft het tot ons gesproken.  
 
Lezen: gedicht: 
 

De aarde zit boordevol hemel 
en elke struik, hoe gewoon ook, 

staat in lichterlaaie van God. 
Maar enkel hij die het ziet 

doet zijn schoenen uit. 
De rest zit er omheen 

en plukt bramen. 
 
(Elizabeth Barrett Browning)  

 
Zingen: Lied 691 : 2,3  
 

2. De Geest van God is als een vuur, 
als vlammen fel bewogen, 

verterend wat aan onrecht leeft, 
een gloed vol mededogen. 
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Een vonk van hoop in onze nacht, 
een wenkend licht dat op ons wacht, 

een warmte in hart en ogen. 
 

3. In stilte werkt de Geest van God, 
stuwt voort met zachte krachten, 
een wijze moeder die ons hoedt, 

een bron van goede machten. 
Zij geeft ons moed om door te gaan, 
doet mensen weer elkaar verstaan, 

omgeeft ons als een mantel. 
 
Overdenking 
 
Orgelspel  
 
Gebeden en gaven 
 
Voorbeden, Stil gebed en Onze Vader 
 
Slotlied: 704 
 

1. Dank, dank nu allen God  
met hart en mond en handen,  

die grote dingen doet  
hier en in alle landen,  
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die ons van kindsbeen aan,  
ja, van de moederschoot,  

zijn vaderlijke hand  
en trouwe liefde bood.  

 
2. Die eeuwig rijke God  

moge ons reeds in dit leven  
een vrij en vrolijk hart  
en milde vrede geven.  

Die uit genade ons  
behoudt te allen tijd,  

is hier en overal  
een helper die bevrijdt.  

 
3. Lof, eer en prijs zij God  

die troont in ’t licht daarboven.  
Hem, Vader, Zoon en Geest  

moet heel de schepping loven.  
Van Hem, de ene Heer,  
gaf het verleden blijk,  

het heden zingt zijn eer,  
de toekomst is zijn rijk.  

  
Zegen   
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Lied 425 
 

Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen  
van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord.  

In Christus verbonden, tezamen gezonden  
op weg in een wereld die wacht op uw woord.  

Om daar in genade uw woorden als zaden  
te zaaien tot diep in het donkerste dal,  

door liefde gedreven, om wie met ons leven  
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal.  

 

 
 
 
 
 
 

Collectedoelen:  
1e: Dorcas  
2e: Voor ieder een kerk  

 
 
 

 


