
 

 

 

 

  

Liturgie op zondag  3 juli 2022 – Andersdananders dienst  

 

Zondag 3 juli 2022 om 10.00 uur. 
 
Ouderling van dienst: Freda van Ooik 
Diaken van dienst: Hannie de Vegt 
Lector: Thea Vogelzang  
Vleugelbespeling: Annette Couprie – Bent 
Kerk TV: Mirjam Douma 
Collecten: 1. Appie Wijma; 2. Pastoraat  
Voorganger: dominee Wieger Baas 
M.m.v. Appie Wijma  
(Polemonium, de “armoedecamping te Opende)  
 
vleugelbespeling 
 
woord van welkom  
 aansteken van de liturgiekaars door 
 
Eerste NLB Lied 146: 1, 2, 3 
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. 
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? 
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. 
 
Stilte 
 
Woorden aan het begin  
 
NLB Lied 146: 4, 5 
146:4 
Aan wie hongert geeft Hij spijze, 
aan verdrukten recht gericht. 
Wie geboeid zijn, Hij bevrijdt ze, 
blinden geeft Hij het gezicht. 
Hij geeft de gebukten moed 
en heeft lief wie zijn wil doet. 
146:5 
Wees en weduw en ontheemde 
doet Hij wonen op zijn erf. 
Hij behoedt de weg der vreemden, 
maar leidt bozen in ’t verderf. 
Eeuwig Koning is de Heer! 
Sion, zing uw God ter eer! 

Vandaag gaat het over … 
 
Aandacht voor onze kinderen …  
 
We zingen samen “Handen heb je om te geven 
van je eigen overvloed” 

 
1. 
Handen heb je 
om te geven 
van je eigen 
overvloed 
en een hart 
om te vergeven 
wat een ander 
jou misdoet. 
 
Refrein: 
Open uw oren 
om te horen 
open uw hart 
voor alleman. 
 
2. 
Ogen heb je 
om te zoeken 
naar wat mensen 
nog ontbreekt 
en een hart 
om uit te zeggen 
wat een ander 
moed inspreekt. 
 
Refrein 
 

3. 
Schouders heb je 
om te dragen 
zorg en pijn 
van alleman 
en een hart 
om te aanvaarden 
wat een ander 
beter kan. 
 
Refrein 
 
4. 
Voeten heb je 
om te lopen 
naar de mens 
die eenzaam is 
en een hart 
om waar te maken 
dat geen mens 
een eiland is. 
 
Refrein 
 
5. 
Oren heb je 
om te horen 
naar de mens 
die vrede is 
en een hart 
om te geloven 
in zijn God 
die liefde is. 

 
 
De kinderen gaan met het licht van de 
kindernevendienstkaars naar hun eigen ruimte 
 
 



 

  Gedicht “Als ik niet meer…..” 
 
Als ik niet meer goed kan lopen,  
geef jij mij dan jouw arm?  
 
Als ik niet meer op verbetering durf hopen,  
maak jij mijn koude hart dan warm?  
 
Als ik stilsta op deze aarde,  
die maar jakkert en maar jaagt,  
geef jij mijn leven dan weer wat waarde,  
zodat mijn eenzaamheid vervaagt?  
 
Als ik schreeuw en huil van binnen  
laat jij mij dan niet alleen?  
 
Wil jij dan iets voor mij verzinnen,  
draag jij mij door die moeite heen?  
 
Pas dan komt mens-zijn tot zijn recht,  
als in de diepte van het leven,  
liefde niet alleen met woorden wordt gezegd,  
maar daadwerkelijk aan de ander wordt gegeven. 
 
Addy Oostdijk 
 
Samenzang NLB Lied 413: 1, 2, 3 
413:1 
Grote God, wij loven U, 
Heer, o sterkste aller sterken! 
Heel de wereld buigt voor U 
en bewondert uwe werken. 
Die Gij waart te allen tijd, 
blijft Gij ook in eeuwigheid. 
413:2 
Alles wat U prijzen kan, 
U, de Eeuwige, ongeziene, 
looft uw liefde en zingt ervan. 
Alle engelen, die U dienen, 
roepen U nooit lovensmoe: 
‘Heilig, heilig, heilig’ toe! 
413:3 
Heer, ontferm u over ons, 
open uwe vaderarmen, 
stort uw zegen over ons, 
neem ons op in uw erbarmen. 
Eeuwig blijft uw trouw bestaan – 
laat ons niet verloren gaan. 
 
Het woord is aan Appie Wijma. 
 
filmpje met het overzicht van de camping.  
 
Samenzang “Met een toekomst vol van hoop” 
 
In de nacht van strijd en zorgen 
Kijken wij naar U omhoog 
Biddend om een nieuwe morgen 
Om een toekomst vol van hoop 
 
 
 

Ook al zijn er duizend vragen 
Al begrijpen wij U niet 
U blijft ons met liefde dragen 
U die alles overziet 
 
U geeft een toekomst vol van hoop 
Dat heeft U aan ons beloofd 
Niemand anders, U alleen 
Leidt ons door dit leven heen 
 
U heeft ons geluk voor ogen 
Jezus heeft het ons gebracht 
Mens, als wij, voor ons gebroken 
In de allerzwartste nacht 
 
U geeft een toekomst vol van hoop 
Dat heeft U aan ons beloofd 
Niemand anders, U alleen 
Leidt ons door dit leven heen 
 
U bent God, de Allerhoogste 
God van onbegrensde macht 
Wij geloven en wij hopen 
Op het einde van de nacht 
 
U geeft een toekomst vol van hoop 
Dat heeft U aan ons beloofd 
Niemand anders, U alleen 
Leidt ons door dit leven heen 
 
U geeft een toekomst vol van hoop 
Dat heeft U aan ons beloofd 
Niemand anders, U alleen 
Leidt ons door dit leven heen 
 
U geeft een toekomst vol van hoop 
Dat heeft U aan ons beloofd 
Niemand anders, U alleen 
Leidt ons door dit leven heen 
 
Uit de Bijbel 
 
Een paar woorden van de profeet Micha: 
Micha 6 
6‘Wat kan ik de HEER aanbieden, 
waarmee hulde brengen aan de verheven God? 
Moet ik Hem tegemoet treden met brandoffers, 
zou Hij eenjarige stieren aanvaarden? 
7Kan ik Hem gunstig stemmen met duizenden 
rammen, 
met olie, stromend in tienduizend beken? 
Moet ik mijn eerstgeborene geven voor wat ik heb 
misdaan, 
de vrucht van mijn schoot voor mijn zondig leven?’ 
8Er is jou, mens, gezegd wat goed is, 
je weet wat de HEER van je wil: 
niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten 
en nederig de weg te gaan van je God. 
 
 
 



 

Micha 7 
18 Wie is een God als u, 
die schuld vergeeft 
en aan zonde voorbijgaat? 
U blijft niet woedend 
op wie er van uw volk nog over zijn; 
liever toont u hun uw trouw. 
19 Opnieuw zult u zich over ons ontfermen 
en al onze zonden tenietdoen. 
Onze zonden werpt u in de diepten van de zee. 
20 U bewijst Jakob uw trouw 
en Abraham uw goedheid, 
zoals u gezworen hebt aan onze voorouders, 
in de dagen van weleer. 
 
Zingen “Ik zal er zijn” 
IK ZAL ER ZIJN 
1. 
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’. 
2. 
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. 
3. 
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. 
4. 
‘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’. 
5. 
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. 
 
Onze gebeden 
stil moment 
Onze Vader 
 
 
Aandacht voor de collecten 
 
Kinderen komen weer terug  
 
 
 

In het filmpje zie je de zon  
 
Wegzending en zegening 
 
Zegen mij (Opwekking 710)  
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 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 
 
De zegen  
 
Wel thuis  
 
 
  
 

 


