
Liturgie voor de besloten viering 
van 12 juli 2020 om 9.30 uur in de 
Grutte Tsjerke te Kollumerzwaag  
 
 
 
Zingen: Zingend gezegend 197:1, 2 en 4 
 
1.Ik zie in zoveel dingen, 
de vingers van Gods hand. 
Hij zaait Zijn zegeningen, 
de wereld is Zijn land. 
Al ligt het zaad verborgen, 
ik weet wel dat het wacht, 
wacht op de zon die morgen, 
verrijst in volle pracht. 
 
2.De bloesems aan de bomen,                    de 
vogels in de lucht,                                                                                                            
die zingen: God zal komen,                                          
de Geest geeft goede vrucht!                                       
Het woord is uitgesproken,                                     
het zaad valt wereldwijd-                                     
uw lente is ontloken,                                      
de grote zomertijd. 
 
Welkom 
 
Zingen: Heer onze God hoe heerlijk is uw naam Opwekking 70 (bewerking van Psalm 8) 
 
Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam, 
die U ons noemt door sterren, zon en maan. 
Hemel en aarde spreken wijd en zijd, 
tonen het wonder van uw heerlijkheid. 
 

Heer, onze God, die aard’ en hemel schiep, 
zeeën en land met macht tevoorschijn riep. 
Wat zijn wij, mensen, dat U aan ons denkt 
en ons uw heerlijkheid en luister schenkt? 

 
Stiltemoment 
 
Bemoediging en groet 
 
Klein Gloria 
 

Uitleg over het thema: Laudato si- geprezen zij de Heer 

  
Kyrie gebed  
 
 
 
 

U komt ons, Heer, in Christus tegemoet. 
U geeft ons, Heer, verlossing door zijn bloed. 
U roept ons, mensen, in uw heerlijkheid: 
leven om Jezus’ wil in eeuwigheid! 

Daarom zal, Heer, ons lied een loflied zijn, 
dat in ons zingt met eindeloos refrein. 
Prijzend uw liefde, heffen wij het aan: 
Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam! 

 

4. Ik zie in zoveel dingen, 
de handen van de Heer, 
ik zal, ik moet wel zingen 
en zingend zie ik méér. 
Het zaad groeit zienderogen, 
de halmen opgericht. 
Lof zij God in den hoge, 
de oogst is levenslicht.  
 



Zingen: Evangelische liedbundel 357: 1, 2 en 4 Vreugde, vreugde louter vreugde 
  
1.Vreugde, louter vreugde 
is bij U van eeuwigheid, 
Schepper, die ‘t heelal verheugde, 
bron van eeuwige vreugde zijt. 
Gij, die woont in licht en luister, 
drijft de schaduwen uiteen. 
Hij, die zoekend doolt in ’t duister, 
vindt het licht bij U alleen. 
 
2.In de harmonie der sferen                                  
klinkt een loflied U gewijd.                              
Sterren, eng’len, allen eren                                          
U, de Heer der heerlijkheid.                             
Velden, wouden, beken, bergen,                            
stromen, zeeën, alles juicht,                              
vogels, bloemen en fonteinen,                                            
’t werk dat van uw vreugd getuigt. 
 
Gebed om de Heilige Geest  
 
Eerste lezing: Psalm 104: 1-6 en 24-36 
 
Zingen: Liedboek 216 “Dit is een morgen” 
 

1.Dit is een morgen als ooit de eerste, 
zingende vogels geven hem door. 
Dank voor het zingen, dank voor de morgen, 
beide ontspringen nieuw aan het woord. 
 
2.Dauw op de aarde, zonlicht van boven, 
vochtige gaarde, geurig als toen. 
Dank voor gewassen, grassen en bomen, 
al wie hier wandelt, ziet: het is goed. 
 
Tweede lezing: Colossenzen 1:12-20  
 
Zingen: Liedboek 154 B: 1,6,7 en 8 Heel de schepping prijs den Heer  
 

1.Heel de schepping, prijs de Heer! 
Al zijn werken, geeft Hem eer! 
En gij, engelen in koor, 
Zingt uw gloria ons voor! 
 
6. Alles wat op aarde groeit, 
wat ontkiemt en wat er bloeit, 
wees een kleurig lofgedicht 
voor zijn vriendelijk aangezicht. 
 
 
 
 
 

4.Open nu ook onze ogen 
voor het ware vreugdelicht, 
opdat wij uw naam verhogen, 
juichend voor uw aangezicht, 
want in Christus komt Gij nader 
hem, die onder zonde zucht. 
Ieder wil Gij zijn een Vader, 
die in Jezus tot U vlucht. 
 
 

 
 
3. Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen, 
licht dat ooit speelde waar Eden lag. 
Dank elke morgen Gods nieuwe schepping, 
dank opgetogen Gods nieuwe dag. 
 
 

7. Vogels, vissen, wild en vee, 
dieren hoog en laag, doe mee, 
ieder met uw eigen stem, 
in het feestconcert voor Hem. 
   
8.En gij mensen, allen saam, 
zegen nu de hoge Naam, 
voeg u in het grote koor 
van zijn volk de eeuwen door. 
 
 
 



 
Overdenking  
 
Zingen: Opwekking 407: Hoe groot zijt gij  
 

1.O Heer mijn God, wanneer ik in verwondering 
de wereld zie, die U hebt voortgebracht. 
Het sterrenlicht, het rollen van de donder, 
heel dit heelal, dat vol is van uw kracht. 
 
Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God: 
Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij! 
Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God: 
Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij! 
 
2.Als ik bedenk, hoe Jezus zonder klagen 
tot in de dood gegaan is als een lam. 
Sta ik verbaasd, dat Hij mijn schuld wou dragen 
en aan het kruis mijn zonde op zich nam. 
 
Gebeden 
 
Oproep tot barmhartigheid 
 
Zegenlied: 425 Vervuld van uw zegen 
  
Vervuld van uw zegen 
gaan wij onze wegen 
van hier, uit dit huis 
waar uw stem wordt gehoord, 
in Christus verbonden 
tezamen gezonden 
op weg in een wereld 
die wacht op uw woord. 
 
Om daar in genade 
uw woorden als zaden 
te zaaien tot diep 
in het donkerste dal, 
door liefde gedreven 
om wie met ons leven 
uw zegen te brengen 
die vrucht dragen zal. 
 
 
Zegengebed 
 
Na afloop blaasmuziek  

 
 
Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God: 
Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij! 
Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God: 
Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij! 
 
3.Als Christus komt met majesteit en luister, 
brengt Hij mij thuis, hoe heerlijk zal dat zijn. 
Dan zal ik vol aanbidding voor Hem buigen 
en zingt mijn ziel: o Heer, hoe groot zijt Gij! 
 
Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God: 
Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij! 
Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God: 
Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij! 
 


