
Zondag 28 juni 2020, Edam 
3e Zondag van de zomer 

 
Voorganger:  Charlotte Kremer 

Ouderling:  Henk Blomberg 
Diaken:  Tom Lagerburg 

Orgel/piano:  Frans Koning 
 

 
Orgelspel  Sei Lob und Preis mit Ehren (J.S. Bach) 
 
Woord van welkom, en aansteken van de kaarsen 
 
Luisteren: Lied 275 ‘Heer, onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig’ 

  
 
Gij zijt niet ver van wie U aanbidden, 
niet hoog en breed van ons vandaan. 
Gij zijt zo mens´lijk in ons midden 
dat Gij dit lied wel zult verstaan. 
 
Gij zijt onzichtbaar voor onze ogen 
en niemand heeft U ooit gezien. 
Maar wij vermoeden en geloven 
dat Gij ons draagt, dat Gij ons dient. 
 
Gij zijt in alles diep verscholen, 
in al wat leeft en zich ontvouwt. 
Maar in de mensen wilt Gij wonen 
met hart en ziel aan ons getrouwd. 

2 
 

Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig 
waar ook ter wereld mensen zijn. 
Blijf zo genadig met ons bezig, 
tot wij in U volkomen zijn. 

(wie dat kan, gaat staan) 
Voorganger: Eeuwige, onze God, 
 wij die U nooit hebben gezien, – 
allen:   zie ons hier staan. 
v: Wij die van U hebben gehoord, – 
a: hoort U ons aan. 
v: Uw Naam is dat U mensen helpt, – 
a: wees onze hulp, 
v: en dat U alles hebt gemaakt, – 
a: maak alles nieuw, 
v: en dat U ons bij name kent, – 
a: leer ons U kennen, 
v: die Bron van leven wordt genoemd, – 
a: doe ons weer leven, 
v: die hebt gezegd: Ik zal er zijn, – 
a: wees hier aanwezig.  
 Amen 

(we gaan weer zitten) 
 
Psalm van de zondag: Psalm 84 (pianobewerking van Psalm 84) 
 
Voorganger: Voor de koorleider. Op de wijs van De Gatitische.  
 Van de Korachieten, een psalm. 
allen:  Gelukkig wie wonen in uw huis, eeuwig loven zij U.  
v: Hoe lieflijk is uw woning, HEER van de hemelse machten. 
a:  Van verlangen smacht mijn ziel naar de voorhoven van de HEER.  
v:  Mijn hart en mijn lijf roepen om de levende God.  
a:  Zelfs de mus vindt een huis en de zwaluw een nest  
 waarin ze haar jongen neerlegt, bij uw altaren,  
 HEER van de hemelse machten, mijn koning en mijn God.  
v:  Gelukkig wie wonen in uw huis, gedurig mogen zij u loven.  
a:  Gelukkig wie bij u hun toevlucht zoeken,  
 met in hun hart de wegen naar u.  
v:  Trekken zij door een dal van dorheid,  
 het verandert voor hen in een oase; rijke zegen daalt als regen neer.  
a:  Steeds krachtiger gaan zij voort om in Sion voor God te verschijnen. 



3 
 

v:  HEER, God van de hemelse machten, hoor mijn gebed,  
 luister naar mij, God van Jakob.  
a:  God, ons schild, zie naar ons om,  
 sla goedgunstig het oog op uw gezalfde.  
v:  Beter één dag in uw voorhoven dan duizend dagen daarbuiten,  
 beter op de drempel van Gods huis  
 dan wonen in de tenten der goddelozen.  
a:  Want God, de HEER, is een zon en een schild.  
 Genade en glorie schenkt de HEER,  
 zijn weldaden weigert hij niet aan wie onbevangen op weg gaan.  
v:  HEER van de hemelse machten,  
 gelukkig de mens die op u vertrouwt. 
a:  Gelukkig wie wonen in uw huis, eeuwig loven zij U.  
 
Kyriëgebed 
 
Gloria: Lied 308a  

 
  
 
Gebed bij de opening van de Schriften 
 
Lezing uit het Oude Testament: Jesaja 65:1-9 
 
Pianospel  Sarabande uit Holbergsuite (E. Grieg) 
 
Lezing uit het Nieuwe Testament: Lucas 8:26-39 
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Luisteren: lied 686 ‘De Geest des Heren heeft een nieuw begin gemaakt’ 
 

 
 
Wij zijn in Hem gedoopt 
Hij zalft ons met zijn vuur. 
Hij is een bron van hoop 
in alle dorst en duur. 
Wie weet vanwaar Hij komt 
wie wordt zijn licht gewaar? 
Hij opent ons de mond 
en schenkt ons aan elkaar. 
 

De Geest die ons bewoont 
verzucht en smeekt naar God 
dat Hij ons in de Zoon 
doet opstaan uit de dood. 
Opdat ons leven nooit 
in weer en wind bezwijkt, 
kom Schepper Geest, voltooi 
wat Gij begonnen zijt. 
 

 
 
Uitleg en verkondiging 
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Luisteren: Lied 647 ‘Voor mensen die naamloos’  
 

 
 
Voor mensen die roepend, 
tastend en zoekend 
door het leven gaan, 
verschijnt hier een teken, 
brood om te breken: 
wij kunnen bestaan. 
 
Voor mensen die vragend, 
wachtend en wakend 
door het leven gaan, 
weerklinken hier woorden, 
God wil ons horen: 
wij worden verstaan. 
 
Voor mensen die hopend, 
wankel gelovend 
door het leven gaan, 
herstelt God uit duister 
Adam in luister: 
wij dragen zijn naam. 
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Dienst van de gebeden 
 
Dankgebed: 
Vandaag wil ik U danken, 
danken omdat U er bent. 
Ben ik eenzaam of verlaten, 
dan bent U voor mij een thuis. 
Ben ik moe en uitgeput, 
dan geeft U nieuwe kracht. 
Ben ik soms hard en koud, 
dan bent U dooi en warmte. 
allen: Daarom danken wij U. 
 
Ben ik angstig en vol twijfel, 
dan bent U zekerheid. 
Mijn dromen en verlangens  
blijven bij U steeds levend. 
Mijn vreugde en blijdschap 
kan ik met U delen. 
Loop ik op drijfzand, 
U bent mijn vaste grond. 
a: Daarom danken wij U. 
 
Sluit ik me op, 
U gooit de ramen open. 
Loop ik soms weg, 
U holt mij achterna. 
Blijf ik koppig staan, 
U trekt mij voort. 
Mijn spanning, afkeer en berouw 
kan ik bij U ontladen. 
Is alles donker rondom mij, 
dan bent U licht en hoop. 
a: Daarom danken wij U. 
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Ik dank U omdat U de ruimte bent  
waarin ik leef. 
Ik dank U omdat U de adem bent 
waardoor ik leef. 
Ik dank U omdat U degene bent 
voor wie ik leef. 
Ik dank U omdat U mij leert 
waarom ik leef. 
Ik dank U omdat U er bent. 
a: Daarom danken wij U. 
 
Voorbeden 
… zo bidden wij samen: 
allen: God van liefde, toon ons uw goedheid 
 
Stilgebed  
 
Gezamenlijk gebeden Onze Vader:  
 
Onze Vader  
die in de hemelen zijt, 
uw naam worde geheiligd; 
uw Koninkrijk kome; 
uw wil geschiede, 
gelijk in de hemel als ook op de aarde. 
Geef ons heden ons dagelijks brood; 
en vergeef ons onze schulden, 
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren; 
en leid ons niet in verzoeking, 
maar verlos ons van den boze. 
Want van U is het Koninkrijk 
en de kracht en de heerlijkheid 
tot in der eeuwigheid. 
Amen. 
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Luisteren: Lied 426 ‘God zal je hoeden’  
 

 
 
 
Uw bijdrage in de collecten kunt u straks bij het verlaten van de kerk geven. 
 
 
Zegen 
 
v: Verzadigd de honger, gestild ons verlangen, met goedheid gevoed.  
a: Brood, dat ons doet leven!  
v: Genezen de dorst, gevuld onze kruiken, een stroom van genade.  
a: Water, bron van leven!  
v: Geklaard is de dag, het donker voorbij. Wij zien uw gezicht.  
a: Licht in onze wereld!  
v: Bij name geroepen, naar buiten gebracht, een weg voor ons uit.  
a: Herder, die ons voorgaat!  
v: Die ons doorstroomt en ons in bloei zet, rijpt ons tot vrucht.  
a: Wijnstok van de liefde!  
v: Bron en bestemming, trouw die ons draagt voor altijd op adem.  
a: Waarheid, weg en leven! 
 
v: De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God  
en de eenheid van de Heilige Geest, zij met ons allen.  
a: amen 
 
 
Orgelspel Cantilena (J. Rheinberger) 
 


