
Liturgie zondag 14 augustus 2022                          Gezamenlijke dienst GKV-NGK     

Aanvang : 9.30 uur  

Locatie : De Hoeksteen  

Thema : De wereld is voor ons 

Voorganger :  br. Jan Willem Ploeg 

Orgel/piano : Justin van den Heuvel 

____________________________________________________________ 

 

• Welkom en mededelingen  

• Gezongen votum  

• Zegengroet – gemeente beantwoordt met ‘Amen’ 

• Lied: NLB 103c/LvK 460: 1, 3 – Loof de Koning, heel mijn wezen 

• Leefregels/wetslezing  

• Lied: Opwekking 687 – Heer, wijs mij Uw weg 

• Gebed  

• Kinderlied: Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw 

• Kinderen gaan naar de kindernevendienst/bijbelklas 

• (Marcus 2: 1-12) Jezus maakt een man beter die niet kan lopen  

• Bijbellezing: Openbaring 21: 9 – 22: 5  

• Lied:  NPB 46: 2 – De stad waar God verblijft is heilig. 

• Preek: De wereld is voor ons    

• Lied: LvdK 1973  Ps. 68: 9, 7 – God is de bron, de klare wel  

• Kinderen komen terug 

• Dankgebed en voorbeden  

• Collecte 

• Lied: NLB 747/LvdK gez. 288: 1, 3, 4 – Eens komt de grote zomer 

• Zegen 

• Amenlied: NLB 747/ LvdK gez. 288: 8 – Dan zal het loflied schallen 

_________________________________________________________________ 

 

Liederen uit het (Nieuw)liedboek en/of Opwekking 
 

• Welkom en mededelingen  

• Gezongen votum  

• Zegengroet – gemeente beantwoordt met ‘Amen’ 

 

• Lied: NLB 103c/LvK 460: 1, 3 – Loof de Koning, heel mijn wezen 

 

1. Loof de Koning, heel mijn wezen, 

gij bestaat in zijn geduld, 

want uw leven is genezen 

en vergeven is uw schuld. 

Loof de Koning, loof de Koning, 

tot gij Hem ontmoeten zult. 

 

 

 



2. Ja, Hij spaart ons en Hij redt ons, 

Hij kent onze broze kracht. 

Hij bewaart ons, Hij ontzet ons 

van de boze en zijn macht. 

Looft uw Heiland, looft uw Heiland, 

die het licht is in de nacht. 

 

• Leefregels/wetslezing  

 

• Lied: Opwekking 687 – Heer, wijs mij Uw weg 

 

Heer, wijs mij uw weg 
en leid mij als een kind 
dat heel de levensweg  
slechts in U richting vindt.  
Als mij de moed ontbreekt 
om door te gaan, 
troost mij dan liefdevol en moedig mij weer aan. 
  
Heer, leer mij uw weg, 
die zuiver is en goed. 
Uw woord is onderweg 
als een lamp voor mijn voet. 
Als mij het zicht ontbreekt, 
het donker is, 
leid mij dan op uw weg, de weg die eeuwig is. 
  
Heer, leer mij uw wil 
aanvaarden als een kind 
dat blindelings en stil 
U vertrouwt, vrede vindt. 
Als mij de wil ontbreekt 
uw weg te gaan, 
spreek door uw Woord en 
Geest mijn hart en leven aan. 
  
Heer toon mij uw plan; 
maak door uw Geest bekend 
hoe ik U dienen kan 
en waarheen U mij zendt. 
Als ik de weg niet weet, 
de hoop opgeef, 
toon mij dat Christus heel 
mijn weg gelopen heeft. 
 

 

• Gebed  

 

 

 

 



• Kinderlied: Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw 

 

1. Nu gaan de bloemen nog dood, nu gaat de zon nog onder. 

En geen mens kan zonder water en zonder brood. 

Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw, de hemel en de aarde. 

Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw, de hemel en de aarde. 

 

2. Nu ben je soms nog alleen. Nu moet je soms nog huilen. 

En als je weg wilt schuilen kun je haast nergens heen. 

Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw, de hemel en de aarde. 

Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw, de hemel en de aarde. 

 

• Kinderen gaan naar de kindernevendienst/bijbelklas 

• (Marcus 2: 1-12) Jezus maakt een man beter die niet kan lopen  

• Bijbellezing: Openbaring 21: 9 – 22: 5  

 

• Lied:  NPB 46: 2 – De stad waar God verblijft is heilig. 

 

2. De stad waar God verblijft is heilig. 

Fris water ruist, hier is het veilig. 

Wanneer een vijand haar belaagt 

helpt God zodra de morgen daagt. 

Woedende volken, wereldrijken – 

één woord van Hem en zij bezwijken. 

De God van Jakob staat ons bij, 

in zijn bescherming schuilen wij. 

 

• Preek: De wereld is voor ons   

 

• Lied: LvdK 1973  Ps. 68: 9, 7 – God is de bron, de klare wel  

 

9. God is de bron, de klare wel, 

springader voor heel Israël, 

uit Hem vloeit louter zegen. 

Zijn lof ontspringt als een fontein, 

zijn volk zal louter vreugde zijn, 

komend van allerwege. 

God, onze sterke bondgenoot, 

toon ons uw macht, uw krachten groot; 

Gij zult uw stad gedenken. 

Vorsten van verre bieden Hem 

terwille van Jeruzalem 

hun eerbied, hun geschenken. 

 

 

 

 

 



7. God zij geprezen met ontzag. 

Hij draagt ons leven dag aan dag, 

zijn naam is onze vrede. 

Hij is het die ons heeft gered, 

die ons in ruimte heeft gezet 

en leidt met vaste schreden. 

Hij die het licht roept in de nacht, 

Hij heeft ons heil teweeggebracht, 

dat wordt ons niet ontnomen. 

Hij droeg ons door de diepte heen, 

de HERE Here doet alleen 

ons aan de dood ontkomen. 

 

• Kinderen komen terug 

• Dankgebed en voorbeden  

• Collecte 

 

• Lied: NLB 747/LvdK gez. 288: 1, 3, 4 – Eens komt de grote zomer 

 

1. waarin zich 't hart verblijdt. 
God zal op aarde komen 
met groene eeuwigheid. 
De hemel en de aarde 
wordt stralende en puur. 
God zal zich openbaren 
in heel zijn creatuur. 
 
3. Dan zien wij met verblijden 
Hem die ons hart beleed, 
de Heer die door zijn lijden 
de hemel opendeed 
en alle patriarchen 
met de profeten saam, 
apost'len, martelaren, 
verlosten in zijn naam. 
 
4. Ook ons zal God verlossen 
uit alle pijn en nood, 
van 't woeden van de boze, 
van 't vrezen voor de dood, 
van aarzelen en klagen, 
verdriet en bitterheid, 
van alles wat wij dragen, 
van 't lijden aan de tijd. 
 

• Zegen 

 

 

 

 



• Amenlied: NLB 747/ LvdK gez. 288: 8 – Dan zal het loflied schallen 

 

8.  Dan zal het loflied schallen 

rondom de gouden troon, 

dan heffen wij daar allen 

met grote vreugde aan: 

lof zij en eer en sterkte 

de Vader en de Zoon, 

de Geest om al zijn werken 

zij lof van nu voortaan. 


