
Pagina 1 van 9 

Orde van dienst 22 augustus  
 
https://d.docs.live.net/016ea2e35c61d84e/Documenten PC 
2017/Kerkdiensten/Appelscha/Kerkdiensten/2021/2021-08-22 Ism New Creation terug van NC.docx 
 
 
 
Samenzang voor de dienst:: “Door de wereld gaat een woord “ 
1. NC (= New Creation)  
Door de wereld gaat een woord 
en het drijft de mensen voort: 
"Breek uw tent op, ga op reis, 
naar het land, dat Ik u wijs." 
 
Refrein (Allen): 
Here God, wij zijn vervreemden, 
door te luist' ren naar Uw stem. 
Breng ons saam met Uw ontheemden, 
naar het nieuw Jeruzalem. 
 
3. NC 
Door de wereld klinkt een lied, 
tegen angsten en verdriet, 
tegen onrecht, tegen dwang, 
richten pelgrims hun gezang. 
 
Refrein (allen): 
Here God, wij zijn vervreemden, 
door te luist' ren naar Uw stem. 
Breng ons saam met Uw ontheemden, 
naar het nieuw Jeruzalem. 
 
4. NC 
Door de wereld gaat een woord 
en het drijft de mensen voort: 
"Breek uw tent op, ga op reis, 
naar het land, dat Ik u wijs." 
 
Refrein (allen): 
Here God, wij zijn vervreemden, 
door te luist' ren naar Uw stem. 
Breng ons saam met Uw ontheemden, 
naar het nieuw Jeruzalem. 
 
welkom door de ouderling van dienst / aansteken van de liturgiekaars 
 
Samenzang: Psalm 139  
139:1 
Heer, die mij ziet zoals ik ben, 
dieper dan ik mijzelf ooit ken, 
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga, 
Gij volgt mij waar ik zit of sta. 
Wat mij ten diepste houdt bewogen, 
’t ligt alles open voor uw ogen. 
139:2 
Gij zijt zo diep vertrouwd met mij: 
wie weet mijn wegen zoals Gij? 
Gij kent mijn leven woord voor woord, 
Gij hebt mij voor ik spreek gehoord. 
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Ja overal, op al mijn wegen 
en altijd weer komt Gij mij tegen. 
139:10 
O God, hoe diep verwonderd ga 
ik uw volmaakte wijsheid na. 
Hoe schoon is alles wat Gij doet. 
Hoe kostelijk in overvloed 
zijn uw onpeilbare gedachten, 
ik overdenk die al mijn nachten. 
 
door NC:  VOTUM EN GROET 
Votum 
Onze hulp en onze verwachting 
is van God, onze Heer. 
Hij die alles maakte, 
laat niet los wat Hij begon. 
 
Groet 
Genade en vrede 
van God, de Vader; 
door Jezus, zijn Zoon, Immanuël. 
Hij woont met zijn Geest in ons. 
Halleluja, halleluja, amen! 
 
Samenzang Psalm 146 (melodie Johannes de Heer)   
146:1 
Zing, mijn ziel, voor God uw Here, 
zing die u het leven geeft. 
Zing, mijn ziel, uw God ter ere, 
zing voor Hem zolang gij leeft. 
Ziel, gij zijt geboren tot 
zingen voor de Heer uw God. (2x) 
146:2 
Reken niet op mensenwaarde, 
want bij mensen is geen baat. 
Aarde wordt een mens tot aarde, 
als zijn adem uit hem gaat. 
Ligt niet alles wat hij wil 
met zijn laatste adem stil? (2x) 
146:3 
Heil wien Jakobs God wil bijstaan, 
heil die God ter hulpe riep. 
Want zijn heil zal niet voorbijgaan, 
God is trouw aan wat Hij schiep. 
Wat in hemel, zee of aard 
woont, is in zijn hand bewaard. (2x) 
 
Gebed 
 
NC: GOD VAN TROUW – Opwekking 542  
God van trouw, 
U verandert nooit, 
Eeuwige, U mijn vredevorst. 
Aller Heer, ik vertrouw op U. 
Heer, ik roep tot U, 
opnieuw en opnieuw. 
Heer, ik roep tot U, 
opnieuw en opnieuw. 
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U bent mijn rots wanneer ik wankel, 
U richt mij op wanneer ik val. 
Dwars door de storm 
bent U Heer, het anker; 
ik stel mijn hoop alleen op U. 
 
God van trouw, 
U verandert nooit, 
Eeuwige, U mijn vredevorst. 
Aller Heer, ik vertrouw op U. 
Heer, ik roep tot U, 
opnieuw en opnieuw. 
Heer, ik roep tot U, 
opnieuw en opnieuw. 
 
U bent mijn rots wanneer ik wankel, 
U richt mij op wanneer ik val. 
Dwars door de storm 
bent U Heer, het anker; 
ik stel mijn hoop alleen op U. 
 
U bent mijn rots wanneer ik wankel, 
U richt mij op wanneer ik val. 
Dwars door de storm 
bent U Heer, het anker; 
ik stel mijn hoop alleen op U. 
 
Inleidend praatje op de woorden die we straks in de Bijbel lezen (door ds)  
 
NC: WHAT THE LORD HAS DONE IN ME 
Let the weak say, "I am strong" 
Let the poor say, "I am rich" 
Let the blind say, "I can see" 
It's what the Lord has done in me 
 
Let the weak say, "I am strong" 
Let the poor say, "I am rich" 
Let the blind say, "I can see" 
It's what the Lord has done in me 
 
Hosanna, hosanna 
To the Lamb that was slain 
Hosanna, hosanna 
Jesus died and rose again 
 
Hosanna, hosanna 
To the Lamb that was slain 
Hosanna, hosanna 
Jesus died and rose again 
 
Into the river, into the river, I will wade 
There my sins are washed away 
From the heavens mercy streams 
Of the Savior's love for me, yeah, I will rise 
 
I will rise from waters deep 
Into the saving arms of God 
I will sing salvation songs 
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Jesus Christ has set me free 
 
Hosanna, hosanna 
To the Lamb that was slain 
Hosanna, hosanna 
Jesus died and rose again 
 
Hosanna, hosanna 
To the Lamb that was slain 
Hosanna, hosanna 
Jesus died and rose again 
 
Hosanna, hosanna 
To the Lamb that was slain 
Hosanna, hosanna 
Jesus died and rose again 
 
Let the weak say, "I am strong" 
Let the poor say, "I am rich" 
Let the blind say, "I can see" 
It's what the Lord has done in me 
 
Hosanna, sing hosanna to the Lord 
To the Lamb that was slain 
Unto the Lamb, forever, forever and ever 
 
Schriftlezing: Matteüs 13 (Bijbel in Gewone Taal, BGT) door lector gelezen (Hannie de Vegt)  
 
Het voorbeeld van het onkruid 
 
24Jezus gaf nog een voorbeeld aan de mensen.  
 
Hij zei: ‘Gods nieuwe wereld lijkt op een boer die goed zaad strooit op zijn land. 25’s Nachts, als iedereen 
slaapt, komt de vijand van de boer. De vijand zaait onkruid tussen het koren en gaat dan weer 
weg. 26Het koren komt op en groeit. Maar tegelijk komt ook het onkruid op. 
27De knechten van de boer gaan naar hem toe. Ze zeggen: ‘U hebt toch goed zaad op het land 
gestrooid? Waar komt al dat onkruid dan vandaan?’ 28De boer zegt: ‘Dat heeft een vijand gedaan.’ 
De knechten vragen: ‘Wilt u dat we het onkruid weghalen?’ 29Maar de boer zegt: ‘Nee, want als je het 
onkruid weghaalt, dan trek je ook het koren uit de grond. 30Laat het koren en het onkruid maar allebei 
groeien tot de tijd van de oogst. Dan laat ik mijn mannen eerst het onkruid van het land halen. Dat 
moeten ze bij elkaar binden en in brand steken. Daarna kunnen ze het koren naar mijn schuur brengen.’’ 
 
Andere voorbeelden 
31-32Jezus gaf nog een voorbeeld aan de mensen. Hij zei: ‘Gods nieuwe wereld lijkt op een 
mosterdzaadje. Dat is het kleinste zaadje dat er is. Als iemand het zaait op zijn land, dan groeit er uit dat 
kleine zaadje een boom. Die boom is het grootst van alle planten. En de vogels bouwen er hun nest in.’ 
 
33Jezus gaf nog een voorbeeld. Hij zei: ‘Gods nieuwe wereld lijkt op gist. Een vrouw doet een klein 
beetje gist bij een grote zak meel. Daardoor verandert al het meel.’ 
 
34Jezus gaf de mensen al die voorbeelden. Hij gebruikte alleen maar voorbeelden als hij tegen hen 
sprak. 35Dat moest zo gebeuren, want dat wordt al gezegd in de heilige boeken. Daar staat: «Ik spreek 
met voorbeelden. Op die manier maak ik het geheim bekend dat zo oud is als de wereld zelf.» 
36Jezus stuurde de mensen weer weg en ging naar huis. 
 
Samenzang: Ik wandel in het Licht met Jezus  
1. 
Ik wandel in het licht met Jezus, 
het donk’re dal ligt achter mij, 
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en 'k weet mij in Zijn trouw geborgen. 
Welk een liefdevolle vriend is Hij. 
 
Refrein: 
Ik wandel in het licht met Jezus, 
en ik luister naar Zijn dierb’re stem, 
en niets kan mij van Jezus scheiden, 
sinds ik wandel in het licht met Hem. 
 
2. 
Ik wandel in het licht met Jezus, 
geen duist’re wolk bedekt de zon, 
en 'k kan niet anders moet Hem prijzen, 
die de zonde in mij over won. 
 
Refrein: 
Ik wandel in het licht met Jezus, 
en ik luister naar Zijn dierb’re stem, 
en niets kan mij van Jezus scheiden, 
sinds ik wandel in het licht met Hem. 
 
3. 
Ik wandel in het licht met Jezus, 
mijn ziel is Hem gans toegewijd, 
met Hem verrezen tot nieuw leven, 
volg ‘k mijn Heiland tot in eeuwigheid. 
 
Refrein: 
Ik wandel in het licht met Jezus, 
en ik luister naar Zijn dierb’re stem, 
en niets kan mij van Jezus scheiden, 
sinds ik wandel in het licht met Hem. 
 
Overdenking “Onkruid uittrekken … en weg doen” 
De preek van onze Heer Zelf lezen we in Matteüs 13:  
 
De betekenis van het onkruid 
De leerlingen kwamen bij hem en vroegen: ‘U gaf het voorbeeld van het onkruid op het land. Wilt u ons 
ook uitleggen wat het betekent?’ 
37Jezus zei: ‘De man die het goede zaad op het land strooit, dat is de Mensenzoon. 38Het land, dat is de 
wereld. Het goede zaad, dat zijn de mensen die horen bij Gods nieuwe wereld. Het onkruid, dat zijn de 
mensen die bij de duivel horen. 39De vijand die het onkruid zaait, dat is de duivel. De tijd van de oogst, 
dat is het einde van deze wereld. En de mannen op het land, dat zijn de engelen. 
40Het onkruid wordt van het land gehaald en verbrand. Dat is wat er gebeurt bij het einde van deze 
wereld. 41Dan stuurt de Mensenzoon zijn engelen op weg. Zij halen alle slechtheid weg uit de wereld, 
alle mensen die steeds maar weer gedaan hebben wat God niet wil. 42Die mensen worden in een 
brandende oven gegooid. Daar huilen ze van ellende en spijt. 
43Maar alle mensen die Gods wil gedaan hebben, zullen gelukkig zijn. Ze zullen leven in de nieuwe 
wereld van hun Vader. Laat dat goed tot je doordringen!’ 

 
Samenzang: Opwekking 789 U leert me lopen op het water  
U leert me lopen op het water 
De oceaan is weids en diep 
U vraagt me alles los te laten 
Daar vind ik U en ik twijfel niet 
En als de golven overslaan 
Dan blijf ik hopen op uw Naam 
Mijn ziel vindt rust 
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Want in de storm bent U dichtbij 
Ik ben van U en U van mij 

De diepste zee is vol genade 
Uw sterke hand, die houdt mij vast 
En als mijn voeten zouden falen 
Dan faalt U niet, want Uw trouw houdt stand 

En als de golven overslaan 
Dan blijf ik hopen op uw Naam 
Mijn ziel vindt rust 
Want in de storm bent U dichtbij 
Ik ben van U en U van mij 

Geest van God, leer mij te gaan over de golven 
In vertrouwen U te volgen 
Te gaan waar U mij heen leidt 
Leid me verder dan mijn voeten kunnen dragen 
Ik vertrouw op Uw genade 
Want ik ben in Uw nabijheid 

Geest van God, leer mij te gaan over de golven 
In vertrouwen U te volgen 
Te gaan waar U mij heen leidt 
Leid me verder dan mijn voeten kunnen dragen 
Ik vertrouw op Uw genade 
Want ik ben in Uw nabijheid 

Geest van God, leer mij te gaan over de golven 
In vertrouwen U te volgen 
Te gaan waar U mij heen leidt 
Leid me verder dan mijn voeten kunnen dragen 
Ik vertrouw op Uw genade 
Want ik ben in Uw nabijheid 

Geest van God, leer mij te gaan over de golven 
In vertrouwen U te volgen 
Te gaan waar U mij heen leidt 
Leid me verder dan mijn voeten kunnen dragen 
Ik vertrouw op Uw genade 
Want ik ben in Uw nabijheid 

En als de golven overslaan 
Dan blijf ik hopen op uw Naam 
Mijn ziel vindt rust 
Want in de storm bent U dichtbij 
Ik ben van U en U van mij 
 
Gebeden 
 
NC: TOON MIJN LIEFDE 
Aan de maaltijd wordt het stil, 
als de meester knielen wil, 
en vol liefde als een knecht, 
elk apart de voeten wast en zegt: 
Dit is wat Ik wil dat jullie doen, 
dit is waarom Ik bij jullie neerkniel, 
Dit is hoe mijn kerk behoort te zijn, 
dit is wat de wereld ziet van Mij 
Als je Mij gaat volgen 
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-Refrein- 
Toon mijn liefde, aan de ander 
dien de ander, zo heb Ik ook jou liefgehad. 
Heb elkaar lief, wat er ook gebeurt, 
dien de ander, zo heb ik ook jou liefgehad. 
 
In de wereld wordt het stil, 
als wij doen wat Jezus wil 
en gaan dienen als een knecht, 
zoals Hij ons heeft gezegd, Hij zei: 
Dit is wat Ik wil dat jullie doen, 
dit is waarom Ik bij jullie neerkniel, 
Dit is hoe mijn kerk behoort te zijn, 
dit is wat de wereld ziet van Mij 
Als je Mij gaat volgen 
 
-Refrein- 
 
Woorden om te zeggen waar we als gelovigen voor staan, voor willen staan, voor zouden moeten staan: 
 
Ik geloof in God 
een trouwe bondgenoot, 
die niet van wijken weet. 
Zijn liefde voor de schepping, 
voor iedere mens, 
raakt niet op. 
Zijn zorg voor de toekomst 
gaat onverminderd door, 
omdat alle mensen 
Hem ter harte gaan. 
 
Ik geloof in Jezus, 
geroepen en gezonden 
om armen en verdrukten 
te bemoedigen en te helpen. 
Messias is Hij, 
de lang verwachte, 
die zijn volk bevrijdde 
van slaafse wetten, 
die de mensen klein hielden. 
 
Ik geloof in Christus, 
de opgestane Heer, 
die in en door mensen 
blijft inspireren en spreken. 

 
Ik geloof in de Geest, 
de gave van God 
voor ons mensen, 
om christenen 
en niet christenen 
in vuur en vlam te zetten 
voor een hemel op aarde. 
 
Ik geloof in Gods Volk onderweg, 
de gemeenschap van mensen 
die kerk willen zijn, 
die niet neerzitten 
bij hebben en houden, 
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maar nieuwe wegen durven gaan. 
 
Ik geloof in het leven, 
dat doorgegeven wordt 
aan iedere mens, 
dat niet eindigt 
als mensen sterven. 
Ik ben dankbaar  
voor dat leven, 
dat komt en dat is 
van God. Amen. 
 
NC GEBED OM ZEGEN 
Zegen mij op de weg die ik moet gaan. 
Zegen mij op de plek waar ik zal staan. 
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt. 
O God, zegen mij alle dagen lang! 
 
Vader, maak mij tot een zegen; 
ga mij niet voorbij. 
Regen op mij met uw Geest, Heer, 
Jezus, kom tot mij 
als de Bron van leven, 
die ontspringt, diep in mij. 
Breng een stroom van zegen, 
waarin U zelf steeds mooier wordt voor (in) mij.  
 
Zegen ons waar we in geloof voor leven. 
Zegen ons waar we hoop en liefde geven. 
Zegen om de ander tot zegen te zijn. 
O God, zegen ons tot in eeuwigheid! 
 
Vader, maak ons tot een zegen; 
hier in de woestijn. 
Wachtend op uw milde regen, 
om zelf een bron te zijn. 
Met een hart vol vrede, 
zijn wij zegenend nabij. 
Van uw liefde delend, 
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn. 
 
Wegzending en zegening 
 
NC: FEEST VAN GENADE  
 
Oh zo lief had God de wereld dat Hij zijn zoon gaf 
En die in Hem gelooft 
Gaat niet verloren, ontvangt het leven 
Dat nooit meer ophoudt 
 
Hij gaf zijn zoon aan ons uit liefde 
Om ons te redden, te redden van onszelf 
Dus kijk, de deur staat voor ons open 
God roept ons binnen 
 
Het is een feest van genade 
Het is een feest 
God roept ons naar huis 
Het is een feest van de Vader 
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Dus kom naar huis 
Kom naar huis 
Kom naar huis 
 
Het is een feest van genade 
Het is een feest 
God roept ons naar huis 
Het is een feest van de Vader 
Kom naar huis 
Kom naar huis 
Kom naar huis 
 
Stop met wat je doet 
God de Vader roept 
Hij ziet naar je uit 
Dus kom naar huis, kom naar huis, kom naar huis 
Kom naar huis, kom naar huis 
Kom naar huis 
 


