
Zondag 7 augustus 2022    
 
voorganger ds. Ron Lafeber 
organist Frederik de Vries 
ouderling Bart v d Steege   
lector Marijke Witvoet 
 
welkom 
de paaskaars wordt aangestoken 
 
zingen Ps. 42 : 1, 5   (Oude Berijming) 
1. 
‘t Hijgend hert der jacht ontkomen 
schreeuwt niet sterker naar ‘t genot 
van de frisse waterstromen 
dan mijn ziel verlangt naar God 
ja, mijn ziel dorst naar den Heer 
God des levens, ach, wanneer 
zal ik naad’ren voor Uw ogen 
in Uw huis Uw naam verhogen ? 
 
5. 
Maar de Heer zal uitkomst geven 
Hij, die ‘s daags Zijn gunst gebiedt; 
‘k zal in dit vertrouwen leven 
en dat melden in mijn lied 
‘k zal Zijn lof zelfs in de nacht 
zingen, daar ik Hem verwacht 
en mijn hart, wat mij moog’ treffen 
tot de Gods mijns levens heffen 
 
we worden stil voor God 
bemoediging  
vg. : onze hulp is in de naam van de Heer 
a. : die hemel en aarde gemaakt heeft 
groet 
vg. : de vrede van de Heer zij met u allen 
a. : zijn vrede ook met u 
 
zingen Ps. 42 : 7 
O mijn ziel, wat buigt g ’u neder ? 
waartoe zijt g’ in mij ontrust ? 
voed het oud vertrouwen weder 
zoek in ‘s Hoogsten lof uw lust 
menigwerf heeft Hij uw druk 
doen verand’ren in geluk 
hoop op Hem, sla ‘t oog naar boven 
ik zal God, mijn God nog loven 
 
Kyriëgebed, aansluitend na beide intenties 
zingen lied 301k (met voorzang) 
 
zingen Glorialied 657 : 1, 4    
 
gebed om de opening van het Woord 
 
schriftlezing Ezechiël 14 : 12-23 

 
youtube lied 462 (Frysk) - Syb v d Ploeg   
 
schriftlezing Johannes 2 : 13-22 
 
zingen lied 654 : 1, 3, 6 
 
verkondiging 
 
zingen lied 630 : 1, 2, 4 
 
gebeden 
 
inzameling van de gaven   
1e voor Lilianefonds 
2e voor Ontmoetingskerk 
 
zingen lied 608  
 
zegen 
 


