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LITURGIE ZOMER NICOLAASKERK VLIELAND, zondag 7 augustus 2022 

voorganger: Ds. T.G. van der Linden, Harlingen    

organist: Fenna vd Weide, Meppel    

ambtsdrager van dienst: Harry van Keulen  

lector: Harry van Keulen     

koster: Imgrid Rugenbrink     

klokkenluider: Herman Boon    

 

OM TE BEGINNEN 

Aansteken van de kaarsen aan het licht van de paaskaars 

We worden stil   

Inleidend orgelspel 

 

Welkom en mededelingen van de kerkenraad 

 

Inleiding dienst door voorganger 

 

Gemeente gaat staan 

 

Onze Hulp en Groet: 

V:  Onze hulp is in de naam van de Eeuwige 

G:  DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 

Vr:  De Eeuwige zij met u 

G:  OOK MET U ZIJ DE EEUWIGE 

 

Drempelgebed: 

V:  Gezegend zijt Gij, God, koning der wereld,  

 om het licht van deze nieuwe dag 

G:  WEES AANWEZIG – LAAT U VINDEN 

Vr:  Gezegend Gij, God van alle dingen,  

 adem van ons leven, bron van ons behoud 

Ge:  WEES AANWEZIG – LAAT U VINDEN 

 

Aanvangslied 
 
Psalm 22:11 en 12  
11. Van U komt, Heer, het loflied dat ik zing: 
laat mij vergelden al wat ik ontving. 
Laat mij U loven in de grote kring van die U vrezen! 
Gij nederig volk, gij zult gezeten wezen 
aan een festijn! Die God zoekt, moet Hem prijzen!  
O, haal uw hart op aan zijn gunstbewijzen, die eeuwig zijn. 
 
12. Dit zal gedenken wie zich nog verweert, 
tot alle natie zich tot Hem bekeert 
en voor de koning die het al regeert zich neer zal buigen. 
De verste einden zullen het getuigen, 
dat niets gelijk aan zijn verheven macht is, 
dat Hem de heerlijkheid, dat Hem de kracht is, 
het koninkrijk! 

 

Gemeente gaat zitten. 
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Kyriegebed: 

Het gebed of elke afzonderlijke intentie wordt besloten met de woorden “Hoor ons roepen” waarop 

de gemeente antwoordt met de gezongen respons: 

 

           
 

Glorialied  Lied 274 
1. Wij komen hier ter ere van uw naam 
rond de verhalen die geschreven staan, 
wij schuilen weg als vogels in het riet 
zoekend naar warmte, naar een ander lied. 
 
2. Ontferm u God, kyrie eleïson, 
wees ons nabij, kijk speurend naar ons om, 
kom met uw vrede, uw barmhartigheid, 
zonder U raken wij de liefde kwijt. 
 
3. Wij zingen samen van uw gloria, 
dank voor het leven, dank U voor elkaar, 
geef ons uw geestdrift, vuur ons leven aan, 
leg zo uw glimlach over ons bestaan. 

 

 

 

RONDOM HET WOORD 

 

Gebed van de zondag 

 

Lezingen 

 
Ter inleiding: Zingen Psalm 107: 11 en 12 
11. Die langs Gods oceanen 
trotseren wind en vloed 
om zich een weg te banen 
de welvaart tegemoet, - 
Hij hief zijn stem en riep, 
toen steigerden de golven, 
het water zwart en diep 
heeft al hun moed bedolven. 
 
12. Schepen omhoog gedragen 
op golfslag van de dood, 
zinken terneergeslagen 
weer in de waterschoot. 
Als zo de storm opsteekt, 
hoezeer wordt allerwegen 
gebeden en gesmeekt 
om Gods reddende zegen! 
 
Lezing Hand. 27: 21-44 
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Zingen: Psalm 107: 13 en 15 
13. Hun vege levens spaart Hij, 
de golven maakt Hij stil. 
Het stormgeweld bedaart Hij, 
het voegt zich naar zijn wil. 
Scheepsvolk, heradem weer, 
gij kunt aan rust u laven 
en dank nu God de Heer, 
Hij leidt u naar de haven. 
 
15. Laat ons nu voor de Here 
zijn goedertierenheid 
toezingen en vereren 
de God die ons bevrijdt. 
Want wie zijn hulp verlangt, 
Hem aanroept in gebeden, 
verlost Hij uit de angst 
en leidt Hij tot de vrede. 

 

Overdenking 

 

Stilte 

 

Muzikaal moment 

 

ONS ANTWOORD 

 

Antwoordlied Lied 352 
1. Jezus, meester aller dingen, 
Woord van God van den beginne, 
in het lot der stervelingen 
brengt Gij tekenen tot stand. 
 
2. Gij weerstaat de boze machten, 
storm en ontij, donkere nachten 
en ‘t gevaar dat wij niet achten: 
richt U op en strek uw hand! 
 
5. Gij hebt, uit de dood verrezen, 
‘t boos getij terecht gewezen, 
en het water zal U vrezen, 
‘t water brengt ons weer aan land. 
 
6. Hoe hebt Gij ons lot gedragen 
om het oude te begraven, 
Jezus, goede hoop en haven, 
uitzicht van het nieuwe land. 
 
7. Zend uw adem, wend de steven, 
dat uw schepelingen leven 
door uw goede Geest gedreven 
met het loflied in de mond! 
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Dienst van de gebeden 

Elke bede en stil gebed eindigen met de gezongen acclamatie: 

 
Onze Vader  

 

Dienst van de Gaven 

1ste rondgang voor de diaconie 

2de rondgang voor de Protestantse Gemeente Vlieland   

 

OM TE EINDIGEN 

Gemeente gaat staan 

 

Slotlied Lied 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. 

 

Uitzending en Zegen 

 
 
Muziek 


