
2022-06-26 Liturgie morgendienst 
 
 
Votum en groet 
Zingen: Psalm 121:1,2,3,4 (De Nieuwe Psalmberijming) 

 
1. Mijn ogen kijken naar omhoog. Ik zie de bergen staan, 
daar komt mijn hulp vandaan, daar houdt de HEER mij in het oog; 
Hij maakte en bewaarde de hemel en de aarde. 
 
2. Hij laat je voeten veilig gaan. Als jij obstakels ziet: 
je helper sluimert niet. Hij slaapt niet, nee, Hij kijkt je aan 
en laat zijn steun ervaren. Hij zal zijn volk bewaren. 
 
3. De HEER zal steeds je helper zijn; zijn schaduw, zo dichtbij, 
blijft aan je rechterzij. De zon en maan doen je geen pijn. 
De HEER zal alle dagen en in de nacht jou dragen. 
 
4. De HEER bewaart je voor het kwaad. Je ziel, je leven zal 
bewaard zijn, overal. Waar je ook komt of waar je gaat – 
voor nu en na dit leven zal Hij bescherming geven. 

Gebed 
Leefregel: Lukas 6:31-40 (NBV21) 

[31] Behandel anderen zoals je wilt dat ze jullie behandelen.  [32] Is het een verdienste als 
je liefhebt wie jullie liefhebben? Want ook de zondaars hebben degenen lief die hen 
liefhebben.  [33] En is het een verdienste als je weldaden bewijst aan wie weldaden 
bewijzen aan jullie? Ook de zondaars handelen zo.  [34] En is het een verdienste als je geld 
leent aan degenen van wie jullie iets terug verwachten? Ook zondaars lenen geld aan 
zondaars in de verwachting alles terug te krijgen.  [35] Nee, heb je vijanden lief, doe goed 
en leen geld aan anderen zonder iets terug te verwachten; dan zullen jullie rijkelijk worden 
beloond, en zullen jullie kinderen van de Allerhoogste zijn, want ook Hij is goed voor wie 
ondankbaar en kwaadwillig is. 
[36] Wees barmhartig zoals jullie Vader barmhartig is.  [37] Oordeel niet, dan zal er niet 
over je geoordeeld worden. Veroordeel niet, dan zul je niet veroordeeld worden. Vergeef, 
dan zal je vergeven worden.  [38] Geef, dan zal je gegeven worden; een goede, stevig 
aangedrukte, goed geschudde en overvolle maat zal je worden toebedeeld. Want de maat 
die je voor anderen gebruikt, zal ook voor jullie worden gebruikt.’ 
[39] Hij sprak ook in gelijkenissen tegen hen: ‘Kan de ene blinde de andere blinde leiden? 
Vallen ze dan niet samen in een kuil?  [40] Een leerling staat niet boven zijn leermeester; 
pas als iemand zich alles heeft eigen gemaakt, zal hij de gelijke zijn van zijn leermeester. 

Zingen: Ik wil jou van harte dienen (Opwekking 378) 
1. Ik wil jou van harte dienen en als Christus voor je zijn. 
 Bid dat ik genade vind, dat jij het ook voor mij kunt zijn. 
  
2. Wij zijn onderweg als pelgrims, vinden bij elkaar houvast. 
 Naast elkaar als broers en zusters, dragen wij elkanders last. 
  



3. Ik zal Christus' licht ontsteken als het duister jou omvangt. 
 Ik zal jou van vrede spreken waar je hart naar heeft verlangd. 
  
4. Ik zal blij zijn als jij blij bent, huilen om jouw droefenis. 
 Al mijn leeftocht met je delen tot de reis ten einde is. 
  
5. Dan zal het volmaakte komen als wij zingend voor Hem staan. 
 Als wij Christus' weg van liefde en van lijden zijn gegaan. 
 
Bijbellezing: Lukas 8:1-3, Lukas 9:1-6 en Lukas 10:1-9 (NBV21) 
 

[1] Kort daarop begon Hij rond te trekken van stad tot stad en van dorp tot dorp om het 
goede nieuws over het koninkrijk van God te verkondigen. De twaalf vergezelden Hem,  [2] 
en ook enkele vrouwen die van kwade geesten en ziekten genezen waren: Maria van 
Magdala, bij wie zeven demonen waren uitgedreven,  [3] Johanna, de vrouw van Chusas, 
de rentmeester van Herodes, en Susanna – en nog tal van andere vrouwen, die uit eigen 
middelen voor hen zorgden. 

 
[1] Hij riep de twaalf bij zich en gaf hun macht en gezag over alle demonen, en de kracht 
om ziekten te genezen.  [2] Daarna zond Hij hen uit om het koninkrijk van God te 
verkondigen en zieken te genezen.  [3] Hij zei tegen hen: ‘Neem niets mee voor onderweg, 
geen stok, geen reistas, geen brood en geen geld, en ook geen extra kleren.  [4] Blijf in het 
huis waar je onderdak hebt gevonden tot je van daar weer verdergaat.  [5] Als ze jullie niet 
willen ontvangen, ga dan weg uit die stad en schud het stof van je voeten als getuigenis 
tegen hen.’  [6] Ze gingen op weg en trokken van de ene plaats naar de andere, terwijl ze 
het goede nieuws verkondigden en overal zieken genazen. 

 
[1] Daarna stelde de Heer tweeënzeventig anderen aan, die Hij twee aan twee voor zich uit 
zond naar iedere stad en plaats waar Hij van plan was heen te gaan.  [2] Hij zei tegen hen: 
‘De oogst is groot, maar er zijn weinig arbeiders; vraag dus de eigenaar van de oogst of Hij 
arbeiders wil sturen om de oogst binnen te halen.  [3] Ga op weg, en bedenk wel: Ik zend 
jullie als lammeren onder de wolven.  [4] Neem geen geldbuidel, geen reistas en geen 
sandalen mee, en groet onderweg niemand.  [5] Als jullie een huis binnengaan, zeg dan 
eerst: “Vrede voor dit huis!”  [6] Als er iemand woont die de vrede liefheeft, zal jullie vrede 
met hem zijn; zo niet, dan zal die vrede bij je terugkeren.  [7] Blijf in dat huis, en eet en 
drink wat men je aanbiedt, want de arbeider is zijn loon waard. Ga niet van het ene huis 
naar het andere.  [8] En als jullie een stad binnengaan en daar welkom zijn, eet dan wat je 
wordt voorgezet,  [9] genees de zieken die er zijn en zeg tegen hen: “Het koninkrijk van 
God heeft jullie bereikt.” 

Zingen: Psalm 66:1,3 (Geref. Kerkboek) 
Breek, aarde, uit in jubelzangen, Gods glorierijke naam ter eer. 
Laat van alom Hem lof ontvangen. Geducht zijn uwe daden, Heer. 
Uw tegenstanders, diep gebogen, aanvaarden veinzend uw beleid. 
Heel d' aarde moet uw naam verhogen, psalmzingen uwe majesteit. 
 
Doe onze God uw loflied horen, gij volken, zingt alom op aard, 
looft Hem door wie wij zijn herboren, die ons voor wanklen heeft bewaard. 



Gij toetst ons, Gij beproeft ons leven, zoals men erts tot zilver smelt. 
Gij die ons, aan het vuur ontheven, gelouterd voor uw ogen stelt. 

Verkondiging 
Zingen: Heer, wijs mij uw weg (Opwekking 687) 
1.  Heer, wijs mij uw weg en leid mij als een kind 

dat heel de levensweg slechts in U richting vindt. 
Als mij de moed ontbreekt om door te gaan; 
troost mij dan liefdevol en moedig mij weer aan. 

 
2. Heer, leer mij uw weg, die zuiver is en goed. 

Uw woord is onderweg als een lamp voor mijn voet. 
Als mij het zicht ontbreekt, het donker is; 
leid mij dan op uw weg, de weg die eeuwig is. 

 
3.  Heer, leer mij uw wil aanvaarden als een kind 

dat blindelings en stil U vertrouwt, vrede vindt. 
Als mij de wil ontbreekt uw weg te gaan; 
spreek door uw woord en Geest mijn hart en leven aan. 

 
4. Heer, toon mij uw plan; maak door uw Geest bekend 

hoe ik U dienen kan en waarheen U mij zendt. 
Als ik de weg niet weet, de hoop opgeef; 
toon mij dat Christus heel mijn weg gelopen heeft, 
toon mij dat Christus heel mijn weg gelopen heeft. 

 
Gebeden 
 
Collectemoment 
 
Zingen: Ga met God en Hij zal met je zijn (Nieuw Liedboek 416) 
 
1.  Ga met God en Hij zal met je zijn, jou nabij op al je wegen 

met zijn raad en troost en zegen. Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
2.  Ga met God en Hij zal met je zijn: bij gevaar, in bange tijden,  

over jou zijn vleugels spreiden. Ga met God en Hij zal met je zijn.  
 
3.  Ga met God en Hij zal met je zijn: in zijn liefde je bewaren,  

in de dood je leven sparen. Ga met God en Hij zal met je zijn.  
 
4.  Ga met God en Hij zal met je zijn, tot wij weer elkaar ontmoeten,  

in zijn naam elkaar begroeten. Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
Zegen 
 
 
 


