
Orde van dienst bij de startdienst op 
zondag 6 september 2020 
 
 
Zingen voor de dienst: Lied 835:1, 2 en 4 Jezus ga 
ons voor  
 
1.Jezus, ga ons voor, 
deze wereld door 
en U volgend op Uw schreden, 
gaan wij moedig met U mede. 
Leid ons aan Uw hand, 
naar het vaderland. 
 
2.Valt de weg ons lang, 
zijn wij klein en bang, 
sterk ons Heer om zonder klagen, 
achter U ons kruis te dragen. 
Waar Gij voor ons trad, 
is het rechte pad. 
 
Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst 
 
Zingen intochtslied: Psalm 121: 1,3 en 4 Ik sla mijn ogen op en zie  
 
1.Ik sla mijn ogen op en zie 
de hoge bergen aan, / waar komt mijn hulp vandaan ? 
Mijn hulp is van mijn Heere, die 
dit alles heeft geschapen. / Mijn herder zal niet slapen. 

3.De Heer brengt al uw heil tot stand,                    
des daags en in de nacht/ houdt hij voor u de wacht.                        
Uw schaduw aan uw rechterhand:                         
de zon zal u niet schaden/ de maan doet niets ten kwade. 

4.De Heer zal u steeds gadeslaan, 
Hij maakt het kwade goed, / Hij is het die u hoedt. 
Hij zal uw komen en uw gaan, 
wat u mag wedervaren, / in eeuwigheid bewaren. 
 
Bemoediging en groet 
 
Klein gloria 
 
In memoriam Dhr. H. Douma en hierbij zingen we ELB 413 Lichtstad met uw paarlen poorten.  
1.Lichtstad met uw paarlen poorten, 
Wond're stad zo hoog gebouwd 
Nimmer heeft men op deez' aarde, 
Ooit uw heerlijkheid aanschouwd. 
 
2.Heilig oord vol licht en glorie 
Waar de boom des levens bloeit 
En de stroom van levend water 
Door de gouden godsstad vloeit. 
 

4.In de woestenij, 
Heer, blijf ons nabij, 
met Uw troost en met Uw zegen, 
tot aan 't eind van onze wegen. 
Leid ons op Uw tijd, 
in Uw heerlijkheid. 

Refrein: Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, 
Luist'ren naar zijn liefdestem. 
Daar geen rouw meer en geen tranen 
In het nieuw Jeruzalem. 
 



3. Schoon tehuis voor moede pelgrims 
Komend uit de zand-woestijn, 
Waar zij rusten van hun werken 
Bij de springende fontein + Refrein. 
 
4. Wat een vreugde zal dat wezen 
Straks vereend te zijn met Hem 
In die stad met paarlen poorten 
In het nieuw Jeruzalem. + Refrein. 
 
-Uitleg over de startzondag 
 
-Uitleg van het liturgisch bloemstuk  
 
Luisteren en kijken naar Opwekking 733 Loof de Heer o mijn ziel 
 
Gebed om de Heilige Geest 
 
Eerste lezing: Psalm 121 
 
Zingen: Lied 801: 1, 2, 5 en 7 Door de nacht van strijd en zorgen.  
 
1.Door de nacht van strijd en zorgen, 
schrijdt de stoet der pelgrims voort, 
vol verlangen naar de morgen, 
waar de hemel hen verhoort. 
 
2.Liederen zingend vol vertrouwen, 
tot in het voltooide licht, 
broeder broeder zal aanschouwen, 
staande voor Gods aangezicht. 
 
Tweede lezing Psalm 133 
 
Zingen: Liedboek voor kerken 441: 10, 11 en 12 Wordt een die zwak is moede 
 
10.  Wordt een die zwak is moede,                     
een sterker grijp zijn hand.                     
De broeder steun’ broeder,                    
zo blijft de liefd’in stand.           
Sluit vaster u aaneen!            
Weest voor een elk de minste,           
maar ook weer de meeste                     
in liefdedienst alleen! 

 
11. Het zal niet lang meer duren,          
houdt nog maar even vol!                    
Het zal niet lang meer duren,                                                
dan zijn wij bij ons doel!           
Daar wacht ons lafenis,                    
als wij met alle vromen            
voor eeuwig mogen wonen           
waar onze Vader is. 
 
Overdenking 
 

5.Met één lied uit duizend monden 
gaan wij zingend door de nacht, 
door één Geest tesaam verbonden, 
naar de kust waar God ons wacht. 
 
7.Zo gaan wij hier met elkander 
door de nacht op weg naar huis, 
pelgrims die uit alle landen 
samenkomen om het kruis. 
 
 

12.Wij moesten het maar wagen, 
't is wel het wagen waard, 
om niets meer mee te dragen, 
dat onze ziel bezwaart. 
De wereld is te klein! 
Komt, gaat met Jezus mede, 
in alle eeuwigheden! 
Het moet toch Jezus zijn! 
 
 

Refrein: Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, 
Luist'ren naar zijn liefdestem. 
Daar geen rouw meer en geen tranen 
In het nieuw Jeruzalem. 
 



 
Zingen: ELB 213 Ik wil jou van harte dienen in Friese versie   
 

1.Graach wol ik dyn tsjinner wêze                                                       

en as Kristus dwaan foar dy                                        

Bid foar my dat ik it talit                                      

dat-sto tsjinner bist foar my. 

2.Wy binn’ûnderweis as pylgers,                                                  

halde elkoar yn leafde fêst.                              

Neist elkoar as broers en susters                             

drage wy elkoarrens lêst.   

3.Kristus’ljocht wol ‘k skine litte                                                     

as it tsjuster is en swart                                                       

Ik sil dy fan frede sprekke                                  

dêr’t dyn hert sa’n langst nei hat.  

Dankzegging en voorbede 
 
Oproep tot barmhartigheid 
 
Zingen zegenlied: 416: Ga met God en Hij zal met je zijn  
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. 
 
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. 
 
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.  
 
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 
 
Zingen na de zegen psalm 134: 3 Oude berijming  
 
Dat 's HEEREN zegen op u daal'; 
Zijn gunst uit Sion u bestraal'; 
Hij schiep 't heelal, Zijn naam ter eer; 
Looft, looft dan aller heren HEER. 
 

4.Laitsje sil ik asto lakest,                       
skrieme om dyn drôfenis.                   
Nocht en soarch sil ‘k mei dy diele                      
oant ús reis foltôge is.  

5.Dan komt it folsleine libben,      
as wy sjongend foar Him stean,     
nei’t wy hjir syn wei fan leafde                                              
en fan lijen tsjinjend gean.  

 


