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VIERPLEK WEHL 

DERDE ZONDAG VAN DE ZOMER – 3 juli 2022 

 

OPGANG 
 
Orgelspel 
 
Stil gebed voor kerk en consistorie 
 
Welkom en mededelingen 
aansteken van de kaarsen 
 
Stilte 

gemeente gaat staan 
 

Aanvangslied – LB 212 
 
o. Onze hulp is in de naam van de Heer 
g. Die hemel en aarde gemaakt heeft. 
 

o. O Heer, keer U om naar ons toe 
g. en doe ons weer leven met hart en ziel. 
 

o. Laat ons Uw stem horen 
g. en Uw liefde ervaren. 
 Amen. 
 
v. Genade zij u en vrede 
 van God, onze Vader 
 en van de Heer Jezus Christus. 
g. Amen 
 
Vredegroet – wij begroeten elkaar, de mensen om ons heen 
met de vrede van Christus 
 

gemeente gaat zitten 



Gebed van Opgang 

  
Psalm van de zondag – LB 122: 1 en 3 
 
OPENING VAN DE SCHRIFTEN 
 
Inleiding op de Schriftlezing 
 
Schriftlezing – Jesaja 66: 10-14 
 

Laat allen die Jeruzalem liefhebben zich met haar verheugen en juichen om 
haar, laat allen die om haar treuren nu samen met haar jubelen. 
Aan haar vertroostende moederborst zullen jullie drinken en verzadigd worden, 
haar rijke, volle borsten zullen je zogen en verkwikken. 
Want dit zegt de HEER: Ik laat de vrede als een rivier naar haar toe stromen, de 
rijkdom van alle volken als een overlopende beek, en jullie zullen ervan drinken. 
Je zult op de heup gedragen worden en worden gewiegd op haar schoot. 
Zoals een moeder haar zoon troost, zo zal Ik jullie troosten; in Jeruzalem zul je 
troost vinden. Wat jullie daar zien, zal je hart verblijden, je botten zullen gedijen 
als het jonge groen. De HEER zal zijn dienaren zijn macht tonen en zijn vijanden 
zijn verbolgenheid. 

 
Orgelspel 
 
Gedicht – Zoals een moeder zorgt 
 

 Zoals een moeder zorgt 
 voor kinderen, haar toevertrouwd, 
 en waarborgt dat zij leven: 
 zo werkt een god van liefde, 
 en geen uur verflauwt zijn vuur. 
 Niet meer verstomt het woord 
 dat Hij ons heeft gegeven. 
 

 Het neemt ons bij de hand, 
 dat woord, geduldig voert het ons 
 uit angstland weg naar vrijheid. 
 Zo onbegaanbaar dwars die weg, zo hoog, 
 zo heet en droog – 
 laat mij niet moeten gaan 
 als Gij niet zelf nabij zijt. 
 

 Een waterval van licht, 
 van vreugde en gerede hoop, 

 van inzicht en vertrouwen: 
 zo overkomt Gij mensen, ik besta 
 uw woord en ga. 
 Nog weet ik niets van U, 
 ooit zal ik U aanschouwen. 

 
Lied – LB 1014: 1, 2, 3, 4 
 
Verkondiging 
 
Orgelspel 
 
Lied – LB 974 
 
GEBEDEN EN GAVEN 
 
Gebeden - Stil gebed 
 

 Onze Vader in de hemel, 
 laat uw naam geheiligd worden, 
 laat uw koninkrijk komen 
 en uw wil gedaan worden 
 op aarde zoals in de hemel. 
 Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. 
 Vergeef ons onze schulden, 
 zoals ook wij hebben vergeven 
 wie ons iets schuldig was. 
 En breng ons niet in beproeving, 
 maar red ons uit de greep van het kwaad. 
 Want aan U behoort het koningschap, 
 de macht en de majesteit 
 tot in eeuwigheid. Amen. 

 
GEZEGEND OP WEG 

gemeente gaat staan 
 

Slotlied – LB 415: 1 en 2 
 
Zending en zegen 
 

LB 415: 3 
Orgelspel 


