
 
                                                            

ORDE VAN DIENST     Zondag 31 juli 2022  , 7e zondag na Trinitatis  
Liturgie II 
  
 ORGELSPEL Johann Sebastian Bach (1685-1750) 
Aria ‘Schäfe können sicher weiden’ (uit cantate BWV 208) 
Transcriptie: André Isoir,  

 
Welkom 

 
Voorbereiding 

 
o: Wij zijn samengekomen in de Naam van de Vader 

en de Zoon en de Heilige Geest. 

g: AMEN    

o: Onze hulp is de Naam van de Heer  

g: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 

o.: o God, keer U om naar ons toe 
g.: EN DOE ONS WEER LEVEN MET HART EN ZIEL. 
o.: Laat ons, o Heer, uw liefde zien 
g.: EN GEEF ONS UW HEIL. 
o.: O Heer! Hoor ons gebed 
g.: EN LAAT ONS GEROEP TOT U KOMEN. 
o.: Heilig mijn hart, o Heer, 
     zodat ik kind-aan-huis kan zijn 
     in uw geheimen en in uw heiligdom. 
g.: DOOR JEZUS CHRISTUS, ONZE HEER. 
o.: Amen. 
 
Zingen Aanvangslied: Lied 216: 1, 2 en 3  Dit is een morgen 

  
Ovd:  leest gedicht ‘CREDO’  van Marijke de Bruijne 

 
Geloven 

Is een diep en zeker weten 

Dat wij niet alleen zijn  
Niet verloren, zonder uitzicht. 
 
Want wie luistert naar de stilte 

Weet de weg. 
Gehoorzaam tot het uiterste 

Het donker ingaan en het niets 

De leegte aanzien, het verdriet 

Je overgeven aan wat komt….. 
 
En dragende armen zijn onder je 

God krijgt gezicht. 
 



 
                                                            

 
Kyrië en gloria 
 
Groet 
 
 Zondagsgebed 
  
KORTE INLEIDING op het thema ‘Wie is God voor ons, voor u, voor jou, voor mij?’ 
 
SCHRIFTLEZING het Eerste Testament, door de lector: Psalm 16  in de hertaling door Huub 
Oosterhuis, uit  150 psalmen vrij   
  
Hoor je mij, 
Voor mij geen ander dan jij, 
Bij jou alleen ben ik veilig.  
 
Godheid had mij in haar macht, 
Offers eiste zij, bloed.  
Ik heb ze gebracht. 
Haar grote namen waaiden voorbij, 
De jouwe niet, die is hier, op mijn lippen. 
 
Hoor je mij, 
Voor mij geen ander dan jij, 
Bij jou alleen ben ik veilig. 
 
Enige die ik nog ken, 
Alles ben je me, erfdeel en beker, 
Lieflijke oorden vielen mij toe, 
Mijn hart klimt in mij, 
Mijn geest wordt wijd: 
Jij verkoopt me niet,  
voor geen prijs, 
Voor geen ander. 
 
Hoor je mij, 
Voor mij geen ander dan jij, 
Bij jou alleen ben ik veilig.  
 
ZINGEN: Lied 221: 1, 2 en 3 Zo vriendelijk en veilig als het licht 
 
EVANGELIELEZING  (de gemeente gaat staan). 
 

Aankondiging van de lezing: 

Vg. Psalmwoord, Psalm 16 : 1 (vrij)  

‘Hoor je mij, o God? Voor mij geen ander dan jij. Bij jou alleen ben ik veilig”.  

g.: Halleluja...... 



 
                                                            

 

Evangelielezing: Matteüs  22: 34 t/m 40   

ZINGEN: Lied 791: 1 t/m 6 Liefde, eenmaal uitgesproken. 

UITLEG EN VERKONDIGING 
 
ZINGEN: Lied 773  Van grond en vuur zult Gij ons maken 
 
AFKONDIGINGEN   
 
Collecte    
Johann Sebastian Bach 
Uit het Concerto in a-moll (BWV 593): Adagio  

GEBEDEN  
Gebed over de gaven 
Dankgebed- Voorbeden-  
 
 Stil gebed 

 
Gezongen Onze Vader: 
  
 
SLOTLIED  : Lied 425,  Vervuld van uw zegen  
 
ZEGEN  
 
  
De gemeente gaat weer zitten om te luisteren naar het laatste orgelspel 
 
ORGELSPEL    Johann Sebastian Bach: Fuga in g moll, BWV 578  
 


