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5 juli 2020; 3e zondag van de zomer. 
Online-viering van de Protestantse Gemeente Lochem vanuit de 

Witte Kerk 
 

Thema: Lang leve de vrijheid? 
 

         
Bij Matt. 11: 30 “Want mijn juk is zacht en mijn last is licht” 

 
Voorganger: ds. Leonard van Wijk 
Pianist/organist: Els Dijkerman      
Ouderling: Pieter Bas ter Maat  
Diaken: Hanneke Brinkhuis 
Lector: Hannie Hillebrants 
Koster + techniek: Hans Christophersen / Jan Willem Wesselink / 
Pieter Bas ter Maat 
 
 
Voor de dienst: Trinity – “Amazing grace” 
https://www.youtube.com/watch?v=or93p4XFiwE 
 
Toenadering 
Ouderling: Welkom aan de kijkers  

https://www.youtube.com/watch?v=or93p4XFiwE
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Aanvangslied: LB 275: 1, 2, 3, “Heer onze Heer, hoe zijt Gij 
aanwezig 
 

 
2. Gij zijt niet ver van wie U aanbidden, 
    niet hoog en breed van ons vandaan. 
    Gij zijt zo mens´lijk in ons midden 
    dat Gij dit lied wel zult verstaan. 
 
3. Gij zijt onzichtbaar voor onze ogen 
    en niemand heeft U ooit gezien. 
    Maar wij vermoeden en geloven 
    dat Gij ons draagt, dat Gij ons dient. 
 
Bemoediging en groet 
Ouderl. : Onze hulp is in de naam van de Heer, 
     die hemel en aarde en mensen gemaakt heeft.  
               Zijn liefde kent geen einde, Hij laat ons nooit vallen 
    
ouderl:   Daarom: Genade voor jou, en vrede van God de Vader, 
       de liefde van Christus omarmt jou! 
     Vrede van zijn Geest, voor ieder mens, groten en    
     kleinen; en voor heel de schepping - Amen. 
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Drempelgebed:  
 
Zingen LB 275: 4, 5” 
4. Gij zijt in alles diep verscholen, 
    in al wat leeft en zich ontvouwt. 
    Maar in de mensen wilt Gij wonen 
    met hart en ziel aan ons getrouwd. 
 
5. Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig 
    waar ook ter wereld mensen zijn. 
    Blijf zo genadig met ons bezig, 
    tot wij in U volkomen zijn. 
 
Kyriegebed. Besloten met zingen van:  
 

 
Woord van bemoediging: Jesaja 65: 17-19 
Zie, ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. 
Wat er vroeger was raakt in vergetelheid,  
het komt niemand ooit nog voor de geest. 
Er zal alleen maar blijdschap zijn en groot gejuich om wat ik 
schep. 
Ik herschep Jeruzalem in een jubelende stad 
en schenk haar bevolking vreugde. 
Dan zal ik over Jeruzalem jubelen en mij verblijden over mijn 
volk. 
Geen geween of geweeklaag wordt daar nog gehoord. 
 
Glorialied: LB 305: 1, 2, 3. “Alle eer en alle glorie” 
 



4 
 

 
 
 
2. Alle eer en alle glorie 
    geldt de Zoon, de erfgenaam! 
    Als genade die ons toekomt 
    is Hij onze nieuwe naam. 
    Licht uit licht, / vergezicht, 
    steek ons met uw stralen aan! 
 
3. Alle eer en alle glorie 
    geldt de Geest die leven doet, 
    die de eenheid in ons ademt, 
    vlam, die ons vertrouwen voedt! 
    Levenszon, / liefdesbron, 
    maak de tongen los voorgoed! 
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Uitleg:  reageren kan via de WhatsApp op nummer 06-57361573 
- Om voorbeden aan te vragen (dankgebed ook welkom !) 
- Of om te reageren op het thema: “Lang leve de 

vrijheid?” 
 
Gebed om de Geest bij het Woord. 
 
MOMENT VOOR DE KINDEREN: 

- Het bijbel verhaal: Druktemakers ! 
- Werkblad: zie de zondagsbrief (een puzzel waar je een 

spiegel bij nodig hebt !). 
 
Eerste bijbel lezing: Psalm 145, maar dan in deze vorm: 
“Nederland zingt” - uit de bundel 'Psalmen voor Nu', gezongen 
door Sergej Visser en Suzanne van der Velde begeleidt door 
piano, gitaar en contrabas. 

https://www.youtube.com/watch?v=53-cBptnmtk 
Tekst: (om later nog eens terug te lezen) 
 
God ik adem om van U te zingen, Alle dagen zing ik dank op dank 
Groter bent u dan in duizend levens een mens bevatten kan 
Wat U doet, gaat elke taal te boven maar erover zwijgen wil ik niet 
Uw rechtvaardigheid wil ik bezingen, Uw goedheid met dit lied, dit lied 
 
Hij vergeeft, hij vergeeft, veegt weg wat wij verkeerd doen 
In zijn liefde blijft hij dichtbij, dicht bij al zijn mensen 
dicht bij alles wat hij leven gaf. 
 
Al wat adem kreeg en levenskrachten dankt U dat het U als koning kent 
Laten alle landen van de aarde beseffen wie U bent 
En als iemand valt of door het leven krom gebogen wordt, dan helpt de 
Heer 
Alle mensen die hem kennen weten: God is er altijd weer, steeds weer 
 
Wat hij doet, wat hij doet, toont ons zijn grote liefde 
Roep hem, roep maar. Hij zal er zijn 
Hij geeft antwoord, hij beschermt je 
Pak zijn hand, dan val je niet 
 

https://www.youtube.com/watch?v=53-cBptnmtk
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Van zijn liefde zal ik blijven zingen, alle dagen zing ik hem mijn dank 
God, ik adem om van u te zingen, Ik zing mijn leven lang 

 
2e bijbel lezing: Mattheus 11: 25-30  
In die tijd zei Jezus ook: ‘Ik loof u, Vader, Heer van hemel en 
aarde, omdat u deze dingen voor wijzen en verstandigen 
verborgen hebt gehouden, maar ze aan eenvoudige mensen 
hebt onthuld. Ja, Vader, zo hebt u het gewild.’ 
 
“Alles is mij toevertrouwd door mijn Vader, en niemand dan de 
Vader weet wie de Zoon is, en wie de Vader is, dat weet alleen 
de Zoon, en iedereen aan wie de Zoon het wil openbaren. 
Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt 
gaan, dan zal ik jullie rust geven. 
Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en 
nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, want mijn 
juk is zacht en mijn last is licht.” 
 
Zingen: LB 339a “U komt de lof toe” 

 
 
Overdenking: Lang leve de vrijheid? 
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Zingen: LB 880: 1, 2, 3, 4.  “Het leven op aarde is vreugde en 
rijkdom” 

 
2. Ons leven op aarde: fontein vol van goedheid 
    stroomt over in arbeid, in passie en pijn, 
    in de hectische steden en de stilte van wijsheid 
    in elk kind, onbevangen en klein. 
 
3. Dit leven op aarde: een bron van genezing, 
    welt op in ons lachen, zingt mee in ons lied. 
    Brengt zorg voor de armen, geeft gemeenschap en liefde, 
    bevrijdt onze ziel van verdriet. 
 
4. Dus houd van het leven, geef dank aan de Schepper, 
    wees blij met het licht van de Zoon dat ons tooit. 
    Voel de kracht van de Geest en volg het pad van de vrede 
    tot ons leven zijn tijd heeft voltooid. 
 
Gebeden en gaven 
Eventuele mededelingen 

- Dankgebed en voorbeden; Acclamatie: LB 368.g 
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- Stil gebed 
- Onze Vader 

 
Collecte: 
1. Diaconie:   Hydepark   2. Kerk 
 
Via de GIVT app kunt u doneren, of overmaken op 
rekeningnummer:   
NL63 RABO 0373 7400 18 t.n.v. TG Dienen PGL Lochem 
o.v.v.collectedoel en/of datum 
 

 
Daarnaast kunt u collectebonnen (met vermelding van doel) in de 
brievenbus van de Hooiplukker deponeren. 
 
Slotlied: LB 215: 1, 2, 4 ,6, 7. “Ontwaak, o mens, de dag breekt 
aan” 
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2. Rondom wie bidden dag aan dag 
    zijn wond´ren, die geen oog ooit zag, 
    een nieuw geloof, een nieuwe hoop, 
    een nieuwe kracht door ’s Geestes doop. 
 
4. Wie van zich afziet naar God toe, 
    loopt in het licht en wordt niet moe. 
    Het schijnsel van de hemel gaat 
    over de dag van vroeg tot laat. 
 
6. De kalme gang, de kleine taak, 
    zijn ruim genoeg voor Godes zaak. 
    Onszelf verliezen in ’t gebod 
    brengt daag´lijks nader ons tot God. 
 
7. Maak in uw liefde ons, Heer, bereid 
    voor licht en vrede in eeuwigheid! 
    En dat ons leven iedere dag 
    als ons gebed U loven mag. 
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Zending en zegen:  
 
Allen: 
Amen amen amen. (LB 431b 
 
 
 


