
Ter Aar, Aarkerk 
Liturgie voor de morgendienst 

7 augustus 2022 
 
VOORBEREIDING 
Welkom  
 
Zingen intochtslied: A.F. Troost, Zingende Gezegend, nr. 213 (melodie: Ps. 84) 
1. Dit huis, een herberg onderweg 
    voor wie verdwaald in heg en steg 
    geen rust, geen ruimte meer kon vinden, 
    een toevluchtsoord in de woestijn 
    voor wie met olie en met wijn 
    pijnlijke wonden liet verbinden, 
    dit huis, waarin men smarten deelt, 
    weet hoe Gods liefde harten heelt. 
 
2. Dit huis, waarin een gastheer is 
    wiens zachte juk geen last meer is, 
    dit huis is tot ons heil gegeven: 
    een herberg voor wie moe en mat 
    terzijde van het smalle pad 
    struikelt en langer niet wil leven –  
    plaats tegen de neerslachtigheid, 
    een pleister van barmhartigheid. 
 
3. Dit huis, met liefde opgebouwd, 
    dit gastenhuis voor jong en oud, 
    ligt langs de weg als een oase. 
    Hier kan men putten nieuwe kracht, 
    hier is beschutting voor de nacht, 
    hier is het elke zondag Pasen! 
    Gezegend alwie binnengaat 
    en hier zijn lasten liggen laat. 
 
Gelegenheid tot stil gebed 
 
Bemoediging 
Groet 
 
Kyrië 

V: Vanwege alle pijn, bij mensen, groot en klein:  
Heer, wil bij ons zijn. 

Allen: Heer wil bij ons zijn. Kyrie eleison. 
V: Vanwege alle groot verdriet, Gij zijt toch die het ziet: 

Heer, vergeet ons niet. 
Allen: Heer, vergeet ons niet. Christe eleison. 
V: Vanwege zoveel nood, in 't klein en in het groot: 

Heer, verjaag de dood. 
Allen: Heer, verjaag de dood. Kyrie eleison. 
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Zingen glorialied: Lied 985 
 
DIENST AAN HET WOORD  
 
We roepen om Gods Geest: de voorganger leest: 

Wat ons beweegt en gaande houdt, 
het is een woord, een oud gerucht 
dat soms op vleugels zich ontvouwt, 
verstomt, verbleekt, soms in ons zucht, 
maar dan opnieuw weer harten raakt, 
dit woord dat ons blijft toevertrouwd 
en ons tot Gods gemeente maakt. 
 
Zolang dit woord gefluisterd wordt 
en in ons leven wordt vertaald, 
ons uittilt boven ons tekort, 
en zich in liefdestaal herhaalt, 
blijven wij zoeken naar de bron, 
reikhalzend waar het heen moet gaan 
en dorstend naar wat ooit begon. 

 
Zingen: Lied 274: 1 
 
Aandacht voor de kinderen 

Ook dit jaar zal tijdens de zomervakantie geen kindernevendienst zijn. 
Natuurlijk liggen ook dit jaar kleurplaten en potloden klaar achter in de kerk. 

 
Schriftlezing: 1 Petrus 1: 3 t/m 5 

3 Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus: in zijn grote 
barmhartigheid heeft hij ons opnieuw geboren doen worden door de 
opstanding van Jezus Christus uit de dood, waardoor wij leven in hoop. 4-5 Er 
wacht u, die door Gods kracht wordt beschermd omdat u gelooft, in de hemel 
een onvergankelijke, ongerepte erfenis die nooit verwelkt. U ziet de redding 
tegemoet, die aan het einde van de tijd zeker geopenbaard zal worden. 

 
Zingen: Lied 675: 1 
 
Schriftlezing: 1 Petrus 2: 9 en 10 

9 Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een 
heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te 
verkondigen van hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn 
wonderbaarlijke licht. 10 Eens was u geen volk, nu bent u Gods volk; eens viel 
Gods ontferming u niet ten deel, nu wordt zijn ontferming u geschonken. 

 
Zingen: Lied 969: 1 en 4 
 
Schriftlezing: 1 Petrus 3: 8 t/m 16 en 4: 10 

8 Tot slot vraag ik u: Wees allen eensgezind, leef met elkaar mee, heb elkaar 
lief als broeders en zusters, wees barmhartig en bereid de minste te zijn. 9 
Vergeld geen kwaad met kwaad, en als u wordt uitgescholden, scheld dan niet 
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terug; zegen juist, opdat u ook zelf zegen ontvangt, want daartoe bent u 
geroepen. 10 Immers: ‘Wie het leven liefheeft en gelukkig wil zijn, moet geen 
laster of leugens over zijn lippen laten komen, 11hij moet het kwaad uit de 
weg gaan en het goede doen, en voortdurend vrede nastreven. 12Want de 
Heer verliest de rechtvaardigen niet uit het oog en luistert naar hun gebeden, 
maar hij keert zich tegen wie kwaad doen.’ 
13 Overigens, wie zou u kwaad doen als u zich volledig inzet voor het goede? 
14 Maar zelfs als u zou lijden omwille van de gerechtigheid, dan bent u toch 
gelukkig te prijzen. Wees daarom niet bang voor de mensen en laat u door 
niets in verwarring brengen; 15erken Christus als Heer en eer hem met heel 
uw hart. Vraagt iemand u waarop de hoop die in u leeft gebaseerd is, wees 
dan steeds bereid om u te verantwoorden. 16 Doe dat dan vooral zachtmoedig 
en met respect, houd uw geweten zuiver; dan zullen de mensen die zich 
honend over uw goede, christelijke levenswandel uitlaten, zich schamen over 
hun laster. 
 
10 Laat ieder van u de gave die hij van God gekregen heeft, gebruiken om de 
anderen daarmee te helpen, zoals het goede beheerders van Gods 
veelsoortige gaven betaamt. 

 
Zingen: Lied 970:1.2.3 
 
Uitleg en verkondiging 
 
Zingen: Lied 1005: 1 en 5 
 
DIENST VAN DE GEBEDEN EN GAVEN 
Dankzegging en voorbeden  
Stil Gebed 
Gemeenschappelijk gebeden "Onze Vader" 
 
Mededeling over de collecten 
 
Zingen slotlied: Lied 976 
 
Zegen, beantwoord met gezongen 'Amen' 


