
         LITURGIE 13 juni 2021 Oosterkerk 

 

 

voorganger: ds. Iemke Epema 

lector: Jan Stellingwerff 

organist: Leo vd Boomgaard 

zangers: Anne Bruining, Leanne Zwama,  

              Marinus Coree, Pieter Tjeerd Westra 

 

-Inleidend orgelspel voor de dienst 

-Welkom  

-Zingen Lied 215 vs 1,2, 3 en 4 door zanggroep 

-Bemoediging en drempelgebed 

v: Onze hulp is in de naam van de Heer                                               

a: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT                                            

v: God, geef richting aan ons zoeken  

a: DAT WIJ UW LIEFDE WEER VERSTAAN                                                   

v: Doe ons delen in Uw licht                                                                        

a: IN UW LICHT ZIEN WIJ ELKAAR 

-Zingen Lied 215 vs 5, 6 en 7 door zanggroep 



-Lezen Een groot wonder – Dietrich Bonhoeffer 

Het is een groot wonder, 

dat het eeuwige woord van de almachtige God 

in mij woning zoekt, 

in mij geborgen wil zijn 

als de zaadkorrel in de akker. 

Gods woord is niet geborgen in mijn verstand, 

maar in mijn hart. 

Het doel van het woord dat uit Gods mond komt is niet, 

tot het einde doordacht en geanalyseerd te worden, 

maar in het hart te resoneren, 

zoals het woord van iemand van wie wij houden 

in ons hart woont, 

ook wanneer wij er niet bewust aan denken. 

Heb ik Gods woord alleen in mijn verstand, 

dan zal mijn verstand vaak door andere zaken in beslag worden 

genomen 

en ik zal tegen God zondigen. 

Daarom zijn wij er nooit mee klaar Gods woord gelezen te hebben; 

het moet diep in ons zijn ingegaan, 

in ons wonen, zoals het allerheiligste woont in het heiligdom, 

opdat wij niet zondigen in gedachten, woorden en daden. 

Het is vaak beter, 

weinig en langzaam in de Schrift te lezen 

en te wachten tot het tot ons is doorgedrongen, 

dan van Gods woord veel te weten, 

maar het niet in zich te 'bergen'. 

-Zingen Lied 331, 1x solo, 1x zanggroep 

-Lezing Marcus 4 vs 26 t/m 33 

-Zingen Lied 764 door zanggroep 

-Overdenking  

-Muzikale meditatie: Lied 220 vs 1 en 4 solo 

-Digitale aandachtsboek (intenties doorgeven via 06-15968569) 

-Voorbeden, afgewisseld door Lied 368g, Stil gebed en Onze Vader 



-Mededelingen 

-Zingen Lied 418 vs 1 zanggroep, vs 2 en 3 allen 

-Zegen v: ………….. 

           a: AMEN 

-Uitleidend orgelspel  

 

 

 

 

 

 

 

 


