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Mededelingen 
 
Zingen: 209                          

1. Heer Jezus, o Gij dageraad,  
wend naar ons toe uw licht gelaat.  
Uw Geest die in de waarheid leidt  

zij onze gids in deze tijd.  
 

2. Geef dat ons hart mag zijn gericht  
op U die ons verstand verlicht,  

opdat uw naam ons steeds nabij,  
uw lof op onze lippen zij,  

 
3. totdat met alle engelen saam  

wij zingen: ‘Heilig is Gods naam!’,  
en zien U in het zalig licht  

van aangezicht tot aangezicht.  
 

Bemoediging en groet 
 
Zingen: Ps. 34: 1                

1. Ik loof de Heer altijd.  
Steeds zingt mijn mond zijn lof, zijn eer.  

Ja, ik beroem mij op de Heer  
en prijs zijn hoog beleid.  
Gods kleinen horen mij  

en zij verheugen zich tezaam.  
Verhef met mij des Heren naam,  

zegen die en wees blij.  
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Aansteken van de Paaskaars 
 
Gebed voor de nood van de wereld 
 
Zingen: Glorialied: 915   
  

1. Nobody knows the trouble I’ve seen,  
nobody knows but Jesus,  

nobody  knows the trouble I’ve seen,  
glory, hallelujah.  

refr. Some times I’m up, some times I’m down,  
oh, yes, Lord,  

some times I’m almost to the ground,  
oh, yes, Lord.  

 
2. Although you see me going ‘long so,  

oh, yes, Lord,  
I have my troubles here below,  

oh, yes, Lord. 
refrein  

 
Inleiding op de lezingen 
 
Lezing: Zacharia 8: 4-8 
Dit zegt de HEER van de hemelse machten: Opnieuw 
zullen er op de pleinen van Jeruzalem oude mensen zitten, 
steunend op hun stok vanwege hun hoge leeftijd, 5en de 
straten zullen krioelen van de spelende kinderen. 6Dit 
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zegt de HEER van de hemelse machten: Ook al lijkt het 
jullie, die van dit volk nog over zijn, nu onmogelijk, 
waarom zou het voor mij onmogelijk zijn? – spreekt 
de HEER van de hemelse machten. 7Dit zegt de HEER van 
de hemelse machten: Ik zal mijn volk bevrijden uit het 
land waar de zon opkomt en het land waar de zon 
ondergaat 8en hen naar Jeruzalem brengen. Daar zullen 
ze wonen. Zij zullen mijn volk zijn en ik hun God, in 
onwankelbare trouw. 
 
Hofkoor: “Zie ik de bergen” 
 
Lezing: Marcus 8: 22-26 
22Ze kwamen in Betsaïda. Er werd een blinde bij hem 
gebracht, en men smeekte hem om de man aan te 
raken. 23Hij pakte de blinde bij de hand en bracht hem 
buiten het dorp. Hij deed wat speeksel op zijn ogen, legde 
er zijn handen op en vroeg: ‘Ziet u iets?’ 24Hij begon weer 
te zien en zei: ‘Ik zie mensen, het zijn net bomen, maar ze 
lopen rond.’ 25Daarna legde hij weer zijn handen op de 
ogen van de blinde. Deze sperde zijn ogen open en genas; 
hij zag alles nu heel helder. 26Hij stuurde hem naar huis 
met de waarschuwing: ‘Ga het dorp niet in!’ 
 
Zingen: 321                          

1. Niet als een storm, als een vloed,  
niet als een bijl aan de wortel  
komen de woorden van God,  
niet als een schot in het hart.  
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2. Maar als een glimp van de zon,  
een groene twijg in de winter,  
dorstig en hard deze grond –  

zo is het koninkrijk Gods.  
 

3. Stem die de stilte niet breekt,  
woord als een knecht in de wereld,  
naam zonder klank zonder macht,  

vreemdeling zonder geslacht.  
 

4. Kinderen, armen van geest,  
mensen gelouterd tot vrede,  
horen de naam in hun hart,  

dragen het woord in hun vlees.  
 

5. Blinden herkennen de hand,  
dovemansoren verstaan Hem.  

Zalig de man die gelooft,  
zalig de vrouw aan de bron.  

 
6. Niet in het graf van voorbij,  

niet in een tempel van dromen,  
hier in ons midden is Hij,  

hier in de schaduw der hoop.  
 

7. Hier in dit stervend bestaan  
wordt Hij voor ons geloofwaardig,  

worden wij mensen van God,  
liefde op leven en dood.  
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Overdenking 
 
Zingen: 909: 1 en 2           
 

1. Wat God doet, dat is welgedaan,  
zijn wil is wijs en heilig.  

‘k Zal aan zijn hand vertrouwend gaan,  
die hand geleidt mij veilig.  

In nood is mij / zijn trouw nabij.  
Ja Hij, de Heer der Heren,  
blijf eeuwig wijs regeren.  

 
2. Wat God doet, dat is welgedaan.  

Hij is mijn licht en leven.  
Ik wil mijzelf van nu voortaan  
blijmoedig aan Hem geven,  

omdat ik weet / in vreugd en leed:  
zijn vaderlijke ontferming  

blijft eeuwig mijn bescherming.  
 

Gebeden 
 
Hofkoor: “Tafelgebed” – Gij die weet wat in mensen 
omgaat 
 
Delen van brood en wijn 
 
Hofkoor: “Jesu bleibet meine Freude 
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Dankgebed 
 
Slotlied: 867       Loof overal, loof al wat adem heeft 
 

1. Loof overal, loof al wat adem heeft,  
loof God die leeft.  

Zo hoog de hemel niet  
of daarheen reikt het lied,  

de aarde niet zo wijd,  
of God wordt lof bereid.  

Loof overal, loof al wat adem heeft,  
loof God die leeft.  

 
2. Loof overal, loof al wat adem heeft,  

loof God die leeft.  
De kerk zingt schoon en luid  
het lied dat niemand stuit,  

het hart is ’t bovenal,  
dat eeuwig zingen zal.  

Loof overal, loof al wat adem heeft,  
loof God die leeft.  

 
Zegen 
 
Orgelspel  
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Collecte: 
 
1: Amnesty International  
2: Pastoraat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zondag 5 september gaat onze eigen kerkelijk werker 
Joke Westera voor in de dienst. U bent weer van harte 
welkom.  


