
 
Orde van dienst zondag 20 juni Ter Aar 

1e zondag van de zomer 

Voorganger: Ds. Joost Schelling 

 

Orgelspel 

 

Aanvangslied ‘Heer, die mij ziet zoals ik ben.’  

  (Lied 139: 1, 2, 9) 

 

Heer, die mij ziet zoals ik ben, 

dieper dan ik mijzelf ooit ken, 

kent Gij mij, Gij weet waar ik ga, 

Gij volgt mij waar ik zit of sta. 

Wat mij ten diepste houdt bewogen, 

’t ligt alles open voor uw ogen. 

  

Gij zijt zo diep vertrouwd met mij: 

wie weet mijn wegen zoals Gij? 

Gij kent mijn leven woord voor woord, 

Gij hebt mij voor ik spreek gehoord. 

Ja overal, op al mijn wegen 

en altijd weer komt Gij mij tegen. 

  

Gij zijt mij overal nabij, 

uw ogen waken over mij 

van toen ik vormloos ben ontstaan. 

Gij wist hoe het zou verder gaan. 

Ja, in uw boek stond reeds te lezen, 

wat eens mijn levensweg zou wezen.  

 

Bemoediging en groet     

 

Inleiding op deze zondag 

 

Kyriegebed 

 

Glorialied  ‘Zing van de Vader, die in den  

  beginne’ (Lied 304) 

Zing van de Vader die in den beginne 

de mensen schiep, de dieren en de dingen: 

hemel en aarde wil zijn naam bezingen: 

houd Hem in ere! 

  

Zing van de Zoon, het licht voor onze ogen, 

bron van geluk voor wie Hem wil geloven: 

luister naar Hem het woord van alzo hoge: 

houd Hem in ere! 

  

Zing van de Geest, de adem van het leven, 

duurzame kracht die mensen wordt gegeven. 

Waar wij ook gaan, wij hebben niets te vrezen: 

houd Hem in ere!  

 

Opening van de Schrift  

‘Zij zit als een vogel’  

(Lied 701) gelezen door voorganger,  

muziek van lied 701 eronder 

Zij zit als een vogel, broedend op het water, 

onder haar de chaos van de eerste dag; 

zij zucht en zij zingt, moeder van de schepping, 

wachtend op het woord totdat zij baren mag. 

  

Zij zweeft boven zee, zweeft boven de bergen, 

zoekend naar een plaats onder de hemelboog; 

zij rust in de schoot, wachtend op het wonder 

dat zich daar ontvouwt, verborgen voor ons oog. 

 

Zij danst in het vuur, schouwspel zonder weerga, 

maakt de tongen los, taal en getuigenis, 

bekeert, inspireert al wie naar haar luistert; 

niets brengt haar tot zwijgen, vurig als zij is. 

  

Want zij is de Geest, een met God in wezen, 

gift van de Verlosser aan zijn aardse bruid; 

de sleutel is zij, toegang tot de schriften, 

vogel uit de hemel, witte vredesduif. 

 

Aandacht voor de kinderen  

 

Lied  ‘Zij was op zoek naar het geheim’  

 (mel: Psalm 17) 

 

Zij was op zoek naar het geheim 

van het geluk dat zij niet kende 

haar dagen waren vol ellende; 

“Opnieuw mislukt” was het refrein 

dat zich herhaalde in haar leven. 

Ze was een afgedankte vrouw, 

vijf mannen werden haar ontrouw, 

maar God had haar niet afgeschreven. 

 

Toen Jezus bij de Jakobsbron 

vol liefde tot die vrouw zich wendde 

en zij Hem als profeet erkende 

in het gesprek dat zich ontspon, 

kwam er een nieuwe vreugde dagen: 

het levend water, het geheim 

van het geluk, bleek Hij te zijn, 

die antwoord gaf op al haar vragen. 

 

Schriftlezing Johannes 4:27-42 (lector?) 
 
Lied:  ‘Zo vriendelijk en veilig als het licht’  
 (Lied 221: 1 en 3)  
 
zo als een mantel om mij heen geslagen, 
zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht, 



 
ik roep zijn naam, bestorm Hem met mijn vragen, 
dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt. 
Wil mij behoeden en op handen dragen. 
  
Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft, 
dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede. 
Ontsteek die vreugde die geen einde heeft, 
wil alle liefde aan uw mens besteden. 
Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft – 
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden. 
 
Verkondiging  

 

Lied  ‘Hoe teder heeft de Heer mij aangeraakt’  
 (mel: psalm 119) 
 
Hoe teder heeft de Heer mij aangeraakt 
en mij gestreeld als zuidenwind de bomen. 
Zijn liefde heeft mijn luiken losgemaakt 
zodat er volop licht kan binnenstromen; 
Hij roept mij zacht en zo ben ik ontwaakt 
en zie verbaasd wat mij is overkomen. 
 
Hoe teder heeft de Heer mij aangeraakt, 
ik voel zijn adem strelend langs mij strijken. 
Zomer van God, hebt gij bij mij gewaakt, 
doet gij de lange winter van mij wijken? 
Nu pas, nu gij mijn vensters openmaakt, 
kan mij de hemel werkelijk bereiken! 
 

Kinderen komen terug uit KND 

Dankgebed en voorbeden, stil gebed en Onze 

Vader 

 

Aandacht voor de collecte(n) 

 

Slotlied: ‘Vervuld van uw zegen’ (Lied 425) 

 

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. 

 

Zegen  

 


