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Voorganger: Fredie van Holst
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Ouderling: Elly Douwes
Diaken: Bart Heres
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Lector: Mart Meeske
Koster: Daan de Jonge
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(liturgie en teksten gemaakt door Leonard van Wijk)



Toenadering: Orgelspel



Welkom en mededelingen (ouderling)

Moment stilte…

Aanvangslied: LB 210:1, 2 en 3 
“God van hemel, zee en aarde”

Bemoediging en vredegroet (ouderling)

Inleidend woord: “2 kromme stokken…”

Kyriegebed

BEGINNEN





Moment stilte . . .





Aanvangslied: LB 210:1, 2 & 3



Aanvangslied: LB 210:1, 2 & 3



Aanvangslied: LB 210:1, 2 & 3



Aanvangslied: LB 210:1, 2 & 3



Aanvangslied: LB 210:1, 2 & 3



Aanvangslied: LB 210:1, 2 & 3

Bemoediging en vredegroet



Bemoediging en vredegroet (ouderling):

Ouderl. : Onze hulp is in de naam van de Heer

Allen: Die hemel en aarde gemaakt heeft.

Ouderl.:  Hij laat niet los wat zijn hand begon –
want Hij heeft ons lief,

Allen: vandaag, en tot in eeuwigheid, Amen. 

Ouderl:  Vrede voor jou !

Allen: Vrede voor alle mensen !

(allen gaan hierna zitten)



inleidend woord bij de dienst: 
“2 kromme stokken…”

-kyriegebed

-Glorialied: Jubilate Deo, omnis terra (Taizé)





Jubilate Deo omnis terra. Servite Domino in laetitia.
Alleluia, alleluia in laetitia. Alleluia, alleluia in laetitia.

“Juicht voor God, heel de aarde, 
dient de Heer met vreugde”



Gebed om de Geest bij het Woord: 
Luisterlied LB 220. 

(Petra Berger, clip Petrus-kerk)





Eerste bijbellezing: Job 42:1-13

1Nu antwoordde Job de HEER:
2‘Ik weet dat niets buiten uw macht ligt en geen enkel 
plan voor u onuitvoerbaar is.
3Wie was ik dat ik, door mijn onverstand, uw besluit wilde 
toedekken? Werkelijk, ik sprak zonder enig begrip, over 
wonderen, te groot voor mij om te bevatten.
4“Luister,” zei ik, “dan zal ik spreken, ik zal u 
ondervragen, zeg mij wat u weet.”
5Eerder had ik slechts over u gehoord, maar nu heb ik u 
met eigen ogen aanschouwd.
6Daarom herroep ik mijn woorden en buig ik mij, zoals ik 
hier zit in het stof en het vuil.’
7Nadat de HEER deze woorden tot Job had gesproken, 
richtte hij zich tot Elifaz uit Teman: ‘Ik ben in woede 
ontstoken tegen jou en je twee vrienden, omdat jullie 
niet juist over mij hebben gesproken, zoals mijn dienaar 
Job.



Eerste bijbellezing: Job 42:1-13
8Welnu, neem elk zeven jonge stieren en zeven rammen, 
ga daarmee naar mijn dienaar Job, zodat jullie een offer 
kunnen brengen voor jezelf. Job, mijn dienaar, zal voor 
jullie bidden, want ik ben alleen hem goedgezind. Dan zal 
ik jullie niet blootstellen aan schande, ook al hebben jullie 
niet juist over mij gesproken, zoals mijn dienaar Job.’
9En Elifaz uit Teman, Bildad uit Suach en Sofar uit Naäma
deden zoals de HEER had gezegd en de HEER was Job 
goedgezind.
10Nadat Job voor zijn vrienden had gebeden, bracht 
de HEER een keer in het lot van Job en hij gaf hem het 
dubbele van wat hij eerder bezat. 11Al zijn broers en al 
zijn zusters, en iedereen die hem van vroeger kende, 
kwamen naar zijn huis om samen met hem te eten; ze 
schudden hun hoofd en troostten hem, omdat 
de HEER zoveel rampspoed over hem had uitgestort. En 
elk van hen gaf hem een geldstuk en een gouden ring.



Eerste bijbellezing: Job 42:1-13

12De HEER zegende Job in zijn latere leven nog meer dan 
in zijn vroegere, en zo kreeg Job veertienduizend schapen 
en geiten, zesduizend kamelen, duizend span runderen 
en duizend ezelinnen.
13Ook kreeg hij zeven zonen en drie dochters.

Zingen: LB 869: 1, 3 & 4. “Lof zij de Heer, ons hoogste goed”



Zingen: LB 869: 1, 3 & 4. 
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Zingen: LB 869: 1, 3 & 4. 



Zingen: LB 869: 1, 3 & 4. 



Zingen: LB 869: 1, 3 & 4. 



Zingen: LB 869: 1, 3 & 4. 

Tweede bijbellezing: Marcus  11: 12-14 en 20-24



Tweede bijbellezing: Marcus  11: 12-14 en 20-24

12Toen ze de volgende dag uit Betanië vertrokken, kreeg 
hij honger.
13Hij zag in de verte een vijgenboom die in blad stond en 
ging erheen in de hoop iets eetbaars te vinden, maar 
toen hij bij de boom gekomen was, vond hij geen 
vruchten; het was namelijk nog niet de tijd voor vijgen.
14Hij zei tegen de boom: ‘Nooit ofte nimmer zal er nog 
iemand vruchten van jou eten!’ Zijn leerlingen hoorden 
dit. (…)



Tweede bijbellezing: Marcus  11: 12-14 en 20-24

20Toen ze ’s morgens vroeg weer langs de vijgenboom 
kwamen, zagen ze dat hij tot aan de wortels verdord 
was.
21Petrus herinnerde zich het voorval en zei: ‘Rabbi, kijk, 
de vijgenboom die u vervloekt hebt, is verdord.’
22Jezus zei tegen hen: ‘Heb vertrouwen in God.
23Ik verzeker jullie: als iemand tegen die berg zegt: “Kom 
van je plaats en stort je in zee,” en niet twijfelt in zijn 
hart, maar gelooft dat gebeuren zal wat hij zegt, dan zal 
het ook gebeuren.
24Daarom zeg ik jullie: alles waarom jullie bidden en 
vragen, geloof dat je het al ontvangen hebt, en je zult het 
krijgen.” 

Zingen: LB 841: 1, 2 & 4. “Wat zijn de goede vruchten”





Zingen: LB 841: 1, 2 & 4. 



Zingen: LB 841: 1, 2 & 4. 



Zingen: LB 841: 1, 2 & 4. 



Zingen: LB 841: 1, 2 & 4. 



Zingen: LB 841: 1, 2 & 4. 



Zingen: LB 841: 1, 2 & 4. 

Overdenking



Overdenking





Zingen:  “Wil je opstaan en Mij volgen” 
(Iona-bundel 40)



Zingen:  “Wil je opstaan en Mij volgen” 

3. Wil je gids zijn voor de blinde die je smeekt:“Help mij!”
Wil je vechten voor een kind, gevangen en onvrij?
Zie je in ontferming aan, ieder die alleen moet gaan.,
Opdat groeie mijn bestaan in jou en jij in mij?

4. Wil je zien dat wat Ik zie: jouw gaven velerlei?
Wil je luist’ren als ik zeg: “Een koningskind ben jij?”
Wil je geven wat je hebt, dat de wereld zich herschept 
En mijn leven wordt gewekt in jou en jij in Mij?

5. Heer van  liefde en van licht, vervul mij met uw Geest.
Laat mij zijn op U gericht, en maak mij onbevreesd.
Dat ik in uw voetspoor ga, uw ontferming achterna,
En met lijf en ziel besta in U en Gij in mij.

Dankgebed en voorbeden



DANKEN, VOORBEDEN EN DELEN

Gezongen acclamatie: LB 844 “May we see”

Stil gebed

Onze Vader

Aankondiging Collecte: 
1. Ibota
2. Kerk
Minuutje orgelspel om uw gift over te maken.

slotlied: Zomerpsalm (A.C.Bronswijk, melodie LB 89)



Gezongen acclamatie: LB 844 “May we see”

Dat wij zien dat Christus ons met liefde aankijkt.
Dat wij anderen mogen zien met de ogen van zijn liefde.





Aandacht aan de Collecten

1e Collecte:
Ibota
Schoon drinkwater-projecten in de derde wereld.
Bij een ramp is schoon drinkwater een eerste noodzaak. 
Stichting IBOTA stuurt waterfilters naar hulpteams in 
diverse landen. Maar de nood is groot en er zijn veel 
meer waterfilters nodig zijn. Het is een kwestie van leven 
of dood!

2e collecte: Kerk

U kunt het collectegeld 
overmaken aan:
Prot. kerk Heerde, 
NL54 RABO 0326 5393 01 met 
het vermelden van het doel of 
geef via Scipio





Slotlied: Zomerpsalm 
(A.C.Bronswijk, melodie LB 89)

Uitzending en zegen:

Allen: gezongen Amen

Fijne zondag en vergeet de collectes niet!

Orgelspel 



slotlied: Zomerpsalm 

1. Ik zie in zomerlicht, de glimlach van de bron,
waaruit het leven stroomt, als stralen van de zon.
Ik hoor in vogelzang, het lied van deze aarde.
Getoonzet uit plezier, gestemd op nieuwe waarden.
De schepping zingt het uit, en nodigt mij te leven
als mens die lied en licht en zomer door wil geven.

2. U bent het kloppend hart, in al wat leeft en bloeit,
in kleuren duizendvoud, als aan een droom ontgroeid.
U wordt geprezen door de wolken en de winden.
Door vis en klein insect, en witte akkerwinde.
Zij spellen uw bestaan, in woordeloos belijden.
U bent de zomerzon, en ook mijn oorsprong, beide.

Uitzending en zegen



Uitzending en zegen:
Moge jouw leven anderen tot zegen zijn:
Je ogen zullen met mildheid kijken,
je handen zullen open zijn om te ontvangen
en bereid om op te bouwen.
Je zult luisteren met aandacht, 
en je weet wanneer je moet zwijgen.
Je zult oprecht zijn als je spreekt,
en nieuwsgierig naar de mensen die God zal 
brengt op je weg.
Zo zegent de Heer ons: met vrede en vreugde.
In de naam van de Vader, de Zoon en de 
Heilige Geest.

Allen: gezongen Amen



Fijne zondag 
en 

vergeet de collectes niet!



Aandacht aan de Collecten

1e Collecte:
Ibota Schoon drinkwater-projecten in de derde 

wereld.
Bij een ramp is schoon drinkwater een eerste noodzaak. 
Stichting IBOTA stuurt waterfilters naar hulpteams in 
diverse landen. Maar de nood is groot en er zijn veel 
meer waterfilters nodig zijn. Het is een kwestie van leven 
of dood!

2e collecte: Kerk

U kunt het collectegeld 
overmaken aan:
Prot. kerk Heerde, 
NL54 RABO 0326 5393 01 met 
het vermelden van het doel of 
geef via Scipio


