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Orde van dienst 11 juli 2021 

 

Orgelspel 
 
NLB 63: 1 en 3 

Stilte, bemoediging en groet 
 
Thema van de dienst 

Lied 1005: 1, 2, 3 en 4:   https://www.youtube.com/watch?v=OyFmbGwBPfk 

Woorden van lof aan God   

NLB 146c: 7 

Gebed bij opening van het Woord 

Kindermoment en aansluitend: 
https://www.youtube.com/watch?v=Ep41C1CjS1g 

 
Eerste lezing Prediker 1: 1- 18 

Tweede lezing Lukas 15: 8 -10  

NLB 845: 1 en 3  (melodie psalm 86) 
 
Preek 

Orgelspel 
 

 

Luisterlied: https://www.youtube.com/watch?v=LFc24RGgX24 

Geest van hierboven, leer ons geloven 
hopen liefhebben door uw kracht 
hemelse vrede, deel u nu mede 
aan een wereld die u verwacht 

Ik wil het water naar de zee zijn 
de zoden aan de dijk 
het gevecht tegen de bierkaai 
alles wat onhaalbaar lijkt 

Ik wil de rots zijn in de branding 
met de verbeelding aan de macht 
wil de stilte die vanzelf spreekt zijn 
en het daglicht in de nacht 

https://www.youtube.com/watch?v=OyFmbGwBPfk
https://www.youtube.com/watch?v=Ep41C1CjS1g
https://www.youtube.com/watch?v=LFc24RGgX24
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Ik wil een land zijn zonder grenzen 
waar de ruimte nog bestaat 
ik wil traag zijn als de waarheid 
die de leugen achterhaalt 

Ik wil de moed zijn van de wanhoop 
het stilstaan van de tijd 
ik wil een sprong zijn in het duister 
en de laatste strohalm zijn 

Ik wil de taal zijn van een dichter 
die zichzelf geen dichter noemt 
het zout zijn van de aarde 
en de kus die ons verzoent 

Ik wil een land zijn zonder woorden 
gedragen door de wind 
ik wil de wereld weer leren zien 
door de ogen van een kind 

En met de schoonheid van de onmacht 
lopen langs een eindeloze weg 
met open ogen dromen 
weerloos en toch sterk 

Ik wil het water naar de zee zijn 
de zoden aan de dijk 
het gevecht tegen de bierkaai 
alles wat onhaalbaar lijkt 

 
Gedenken  
 
Jacobus Christiaan Eijkelenboom  en Jan Visser 
 
Aansluitend luisteren naar het lied “Groot is uw trouw, o Heer” (NLB 885) 

https://www.youtube.com/watch?v=nHuI16x2Wx4 

 

Gebeden 

 
NLB 978: 1, 3 en 4  
 

Zegen 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=nHuI16x2Wx4

