
 

 

                                                                       
Liturgie voor de eredienst  
op zondag 14 augustus 2022 om 10.00 uur  
in de Hervormde kerk van Valkenburg  
 
   Voorganger: Ds. H.E.J. van der Laan 
                            

            
                 
Ouderling van dienst: Anja van der Wel 
Organist: Julian Jonker      
Muzikale medewerking: Jacomina van der Plas 
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Jacomina zingt lied 440 (Weerklank) 
 
1. Heer, wees mijn Gids op heel mijn levenspad, 
    mijn trouwe Gids. 
    Wijs mij de weg naar Sions gouden stad, 
    o trouwe Gids. 
    Blijf dicht bij mij, ga stap voor stap mij voor, 
    dan volg ik U, gerust in ’t veilig spoor 
 
2. ‘k Was vroeger blind en dwaalde van het pad, 
    want ‘k had geen Gids; 
    Ver dwaalde ik af, totdat ik ernstig bad: 
    ‘Heer, wees mijn Gids’ 
    Hij heeft verhoord, ’k ben nu verheugd en blij 
    want Jezus kwam en nu is ’t licht voor mij. 
 
 3. Nu aan Zijn hand, dwaal ik niet van de weg, 
    Hij is mijn Gids. 
    ’t Zij door woestijn of ook langs heg en steg 
    leidt mij mijn Gids. 
    Licht, vriendelijk licht straalt van Zijn aangezicht, 
    ’k Houd daarom steeds mijn oog op Hem gericht. 
 
Welkom en mededelingen 
 
Intochtslied: Psalm 108:1 
 
1. Mijn hart is, Heer, in U gerust. 
    Uw lof te zingen is mijn lust. 
    Maakt, harp en luit, den Here groot. 
    Mijn lied begroet het morgenrood. 
    Ik breng mijn lof, o Heer, U toe 
    onder de volken en ik doe 
    in ieder land mijn psalm weerklinken, 
    daar 'k hemelhoog uw trouw zie blinken. 
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Stil Gebed 
 
Votum en Groet  
 
Zingen: Psalm 133:2,3 
 
2. Als olie die Aarons baard en kleren 
    met geur doordringt, zo is de gunst des Heren 
    voor wie eendrachtig samen zijn. 
    Als dauw is het, die ligt zo mild en rein 
    op Hermons top en daalt op Sion neer. 
    't Wordt al een tuin voor God den Heer. 
 
3. Jeruzalem! Hier geeft de Heer Zijn Zegen, 
    hier woont Hij Zelf, hier wordt Zijn heil verkregen 
    en leven tot in eeuwigheid. 
 
Gebod 
 
Zingen: Lied 308:1,2,4 (Evang. Liedb.) 
 
1. Doorgrond mijn hart en ken mijn weg, o Heer. 
 Beproef me en zie wat niet is tot uw eer. 
 Is soms de weg die ’k ga niet goed voor mij: 
 leid me op de eeuw’gen weg, Heer, maak mij vrij! 
 
2. O, Heer, heb dank, ’k mag toch de uwe zijn. 
 Uw dierbaar bloed wast mij van zonden rein. 
 Doop mij met vuur, opdat ’k mij niet meer schaam: 
 ’k Wil leven Heer, tot eer van uwe Naam. 
 
4. O, heil'ge Geest, kom tot uw heerschappij. 
 Schenk een herleving en begin bij mij. 
 Zegen uw volk, maak ’t als een bruid bereid, 
 wachtend op Jezus’ komst in heerlijkheid.  
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Gebed 
 
Jacomina zingt lied 441 (Weerklank) 
 
1. Heer, wijs mij uw weg 
    en leid mij als een kind 
    dat heel de levensweg 
    slechts in U richting vindt. 
    Als mij de moed ontbreekt 
    om door te gaan, 
    troost mij dan liefdevol 
    en moedig mij weer aan. 
 
2. Heer, leer mij uw weg, 
    die zuiver is en goed. 
    Uw woord is onderweg 
    als een lamp voor mijn voet. 
    Als mij het zicht ontbreekt, 
    het donker is, 
    leid mij dan op uw weg, 
    die eeuwig is. 
 
1e Schriftlezing: Deut.6:1 t/m 9 (Herz. Statenvert.) 
 
1Dit zijn de geboden, de verordeningen en de bepalingen die 
de HEERE, uw God, geboden heeft u te leren, om ze te doen in het 
land waar u naartoe trekt om het in bezit te nemen, 2opdat u 
de HEERE, uw God, vreest door al Zijn verordeningen en Zijn 
geboden, die ik u gebied, in acht te nemen: u, uw kind en uw 
kleinkind, alle dagen van uw leven; en opdat uw dagen verlengd 
worden. 3Luister dan, Israël, en neem ze nauwlettend in acht! Dan zal 
het u goed gaan en zult u zeer talrijk worden – zoals de HEERE, de 
God van uw vaderen, tot u gesproken heeft – in het land dat 
overvloeit van melk en honing. 
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4Luister, Israël! De HEERE, onze God, de HEERE is één! 
5Daarom zult u de HEERE, uw God, liefhebben met heel uw hart, 
met heel uw ziel en met heel uw kracht. 
6Deze woorden, die ik u heden gebied, moeten in uw hart zijn. 7U 
moet ze uw kinderen inprenten en erover spreken, als u in uw huis zit 
en als u over de weg gaat, als u neerligt en als u opstaat. 8U moet ze 
als een teken op uw hand binden en ze moeten als een 
voorhoofdsband tussen uw ogen zijn. 9U moet ze op de deurposten 
van uw huis en op uw poorten schrijven. 
 
2e Schriftlezing: Joh. 13: 34.35 (Herz. Statenvert.) 
 
34Een nieuw gebod geef Ik u, namelijk dat u elkaar liefhebt; zoals Ik 
u liefgehad heb, moet u ook elkaar liefhebben. 
35Hierdoor zullen allen inzien dat u Mijn discipelen bent: als u 
liefde onder elkaar hebt. 
 
Kindermoment 
 
Kinderlied: Samen met de gemeente 
 
Lied 435 (Evang. Liedb.) 
 
1. ’k Heb Jezus nodig, heel mijn leven. 
 ’k Heb Jezus nodig, dag aan dag, 
 in m’n handel, in m’n wandel, 
 in m’n slapen en ontwaken, 
 ’k heb Hem nodig, dag aan dag. 
 
2. ’Wil Jezus volgen, heel mijn leven, 
 ’Wil Jezus volgen, dag aan dag, 
 in m’n handel, in m’n wandel, 
 in m’n slapen en ontwaken, 
 ’k heb Hem nodig, dag aan dag. 
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De kinderen gaan naar de kindernevendienst.  
Vertelling : Ester Jansen van Rosendaal 
 
Verkondiging over Joh. 13:35 
 
Zingen: Gezang 429:1,2,3 
 
1. Wie maar de goede God laat zorgen 
    en op Hem hoopt in 't bangst gevaar, 
    is bij Hem veilig en geborgen, 
    die redt Hij godlijk, wonderbaar: 
    wie op de hoge God vertrouwt, 
    heeft zeker op geen zand gebouwd. 
 
2. Blijf dan eerbiedig God verbeiden 
    en zwijg de Heer ootmoedig stil; 
    Hij zal ons naar Zijn raad geleiden, 
    't is goed en heilig wat Hij wil. 
    God Die ons uitverkoren heeft, 
    kent alle zorg die in ons leeft. 
 
3. Treed vrolijk voort op 's Heren wegen, 
    neemt Zijn gebod getrouw in acht. 
    't Wordt eindlijk alles u ten zegen, 
    wanneer gij daarop biddend wacht. 
    En wie gelovig op Hem ziet, 
    weet zeker, Hij verlaat ons niet. 
 
 
Dankgebed, Voorbede, Stil Gebed, Onze Vader 
 
Jacomina zingt lied 433 (Weerklank) 
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1. Grote God, wij loven U, 
    Heer, o sterkste aller sterken. 
    Heel de wereld buigt voor U 
    en bewondert uwe werken. 
    Die Gij waart ten allen tijd, 
    blijft Gij ook in eeuwigheid. 
 
2. Alles wat U prijzen kan, 
    U, de eeuw’ge ongeziene. 
    Looft uw liefd’ en zingt er van, 
    alle eng’len die u dienen, 
    roepen U nooit lovensmoe, 
    heilig, heilig, heilig toe. 
 
3. Heer, ontferm U over ons, 
    open uwe Vaderarmen, 
    stort uw zegen over ons, 
    neem ons op in uw erbarmen! 
    Eeuwig blijft uw trouw bestaan, 
    laat ons niet verloren. 
 
Collecte moment (Givt) onder orgelspel 
 
De kinderen komen terug in de kerk en uit de crèche   
 
Slotlied: Gezang 481:1,2,4 
 
1. O grote God die liefde zijt, 
    o Vader van ons leven, 
    vervul ons hart, dat wij altijd 
    ons aan uw liefde geven. 
    Laat ons het zout der aarde zijn, 
    het licht der wereld, klaar en rein. 
    Laat ons uw Woord bewaren, 
    uw waarheid openbaren. 
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2. Maak ons volbrengers van dat Woord, 
    getuigen van uw vrede, 
    dan gaat wie aarzelt met ons voort, 
    wie afdwaalt met ons mede. 
    Laat ons getrouw de weg begaan 
    tot allen die ons verre staan 
    en laat ons zonder vrezen 
    de minste willen wezen. 
 
4. Wij danken U, o liefde groot, 
    dat Christus is gekomen. 
    Wij hebben in Zijn stervensnood 
    uw diepste Woord vernomen. 
    Nog klinkt dat Woord; het spreekt met macht 
    en het wordt overal volbracht 
    waar liefde wordt gegeven, 
    wij uit uw liefde leven. 
 
Zegen, beantwoord met Gez.456:3 
  Amen, amen, amen!   
  Dat wij niet beschamen 
  Jezus Christus onze Heer,  
  amen, God, uw Naam ter eer 
 
Orgelspel 
 
Collecte bij de uitgang in de daarvoor bestemde bussen 
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