
 

 
U kunt deze viering ook volgen via www.kerkdienstgemist.nl 

  
zondag 10 juli   2022 

4e zondag van de 
zomer 

 
 
 

 
 
 

 
 

    
  

Voorganger 
Organist 
Lector 

ds. Jan ter Avest 
Paul Ballhaus 
Sipkje Schimmel 

http://www.kerkdienstgemist.nl/


 

2 
 

Muziek  
 
De klok luidt - het wordt stil 
 
Welkom en begroeting  
 
Aanvangslied: psalm 24:1,2 

 
24:2   Wie is de mens die op zal gaan 
en voor Gods heilig aanschijn staan? 
Wie mag de tempel binnentreden? 
Wie niet op loze wijsheid bouwt, 
zijn hart en handen zuiver houdt 
van kwade trouw en valse eden. 

 (gemeente gaat staan) 
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V: Onze hulp is in de naam van de Heer 
A: Die hemel en aarde geschapen heeft 
V: Die trouw belooft aan wat zijn hand begon 
A: En zijn scheppend werk nooit zal loslaten.     

 
Zingen: psalm 25:4,6 

 
 

 
25:5  Louter goedheid zijn Gods wegen 
en zijn paden zijn vertrouwd 
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voor wie, tot zijn heil genegen, 
zijn geboden onderhoudt. 
Wil mij, uwe naam ter eer, 
al wat ik misdeed vergeven. 
Ik heb tegen U, o Heer, 
zwaar en menigmaal misdreven. 

(gemeente gaat zitten) 

Gebed om ontferming 

 

Loflied: psalm 147:1,3 
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147:3 Zing, zing om beurt om Hem te danken, 
ontlok de lier de schoonste klanken 
voor onze God, Hem die in luister 
de hemel dekt met wolkenduister, 
de aarde drenkt met milde regen, 
het gras doet spruiten allerwegen, 
de dieren zegent met zijn gaven 
en hoort de roep der jonge raven. 
Gebed bij de opening van de Bijbel 

 

Lezing: Job 32:6 – 33:7 

 

Zingen: lied 848:1,2,3,4 

 
848:2  Geen mensenoog heeft dat gezien, 
geen oor heeft het gehoord; 
het wordt ternauwernood vermoed 
en aarzelend verwoord. 
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848:3  De mens die naar uw wijsheid zoekt, 
van harte, met verstand – 
doet Gij uw wereld ondergaan 
als maaksel van uw hand. 
 
848:4  Als wij uw sporen bijster zijn, 
Heer, geef ons denken moed; 
leer ons te luisteren naar de Geest 
die doven horen doet. 

 

Lezing: Kolossenzen 1:12-20 
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Zingen: lied 846:1,2,6

 
 

846:2  ‘Ik wil aan de mensen onthullen 
wat waar is, edel en goed. 
En allen die luisteren, zullen 
mij volgen, ’t licht tegemoet. 
Het recht zal op aarde geschieden 
en vrees en geweld zullen vlieden 
waar ik het leven behoed. 
846:6  Ja, hier is het leven te winnen 
dat opweegt tegen de dood, 
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de dienst van de hemelse minne 
die God van oudsher gebood, 
de stralende vrouwe, de schone, 
de wijsheid die bij u wil wonen 
en zelf aan tafel u noodt. 

 

Overdenking 

 

Zingen: lied 834:1,2,3 

 
834:2  Schep, God, een nieuwe geest in mij, 
een geest van licht, zo klaar als Gij; 
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt 
en ga de weg die U behaagt. 
 
834:3  Wees Gij de zon van mijn bestaan, 
dan kan ik veilig verder gaan, 
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tot ik U zie, o eeuwig licht, 
van aangezicht tot aangezicht. 

 
Collecte:   Voedselbank Arnhem e/o , Pastoraat en eredienst 

 
Dankzegging – voorbeden – inkeer – Onze Vader 

 
Onze Vader die in de hemel zijt, 
Uw naam worde geheiligd. 
Uw koninkrijk kome, 
Uw wil geschiede, 
op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons heden ons dagelijks brood. 
En vergeef ons onze schulden 
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. 
En leid ons niet in verzoeking, 
maar verlos ons van de boze. 
Want van U is het koninkrijk 
en de kracht 
en de heerlijkheid  
in eeuwigheid 
Amen 

                                                                       (gemeente gaat staan) 
Slotlied: lied 150A:1,2,3,4 



 

10 
 

  
 150a:2 

Geprezen zij God! Gij allen op aard, 
aanbid Hem die u als kinderen aanvaardt. 
Loof Hem die uw Heer is met juichende stem. 
Beantwoord zijn liefde: leef altijd voor Hem! 
 
150a:3 
Geprezen zij God! Laat alles wat leeft 
nu zingen voor Hem die alles ons geeft. 
Laat jubelen het orgel, laat harp en trompet 
de glorie doen klinken van Hem die ons redt. 
 
150a:4 
Geprezen zij God! Ons lied is gewijd 
aan Hem die altijd ons helpt en geleidt. 
Om zijn goede schepping, om hemels genot, 
zijn gunst en vergeving: geprezen zij God! 
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Wegzending en zegen  

AMEN (gezongen) 

Muziek 
 
    

 
Reacties op de viering zijn welkom in de doos in de hal óf via het 

adres::    reactieviering@pknhuissen.nl 
   

In de werkgroep VIEREN worden deze besproken en wordt er 
gekeken 

 hoe we daarmee onze vieringen kunnen ‘verbeteren’. 
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