
1 
 

Orde van dienst voor zondag 10 juli 2022 
In de St. Gudula kerk te Lochem 
 
Voorganger: Marcel Zijlstra 
Orgel:   Els Dijkerman 
Ouderling Janny Gerritsen:  
Diaken:  Gerben Hoentjen  
Lector:  Janneke Koornstra  
 

 
Welkom: 
 
Intochtslied: LB 100: 1, 3 (Juich Gode toe, bazuin en zingt) 

 
 
3. Treed statig binnen door de poort. 

Hier staat zijn troon, hier woont zijn Woord. 
Hef hier voor God uw lofzang aan: 
Gebenedijd zijn grote naam. 
 

Bemoediging en groet 
Ouderl.:  Onze hulp is in de naam van de Heer 
Allen:   die hemel en aarde gemaakt heeft 
Ouderl.:  en die niet loslaat wat zijn hand begon 
Allen:   van nu aan tot in eeuwigheid, amen 
 
Drempelgebed 
Zingen: LB 100: 2 en 4 (Roep uit met blijdschap: ‘God is Hij’) 
2. Roep uit met blijdschap: ‘God is Hij. 

Hij schiep ons, Hem behoren wij, 
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zijn volk, de schapen die Hij hoedt 
en als beminden weidt en voedt.’ 

 
4. Want God is overstelpend goed, 

die ons in vrede wonen doet. 
Zijn goedheid is als morgendauw: 
elk nieuw geslacht ervaart zijn trouw. 

 
Groet:  
Vg.:    De Eeuwige is met u 
Allen:  Ook met u is de Eeuwige   (we gaan zitten) 
 
Kyriegebed met acclamatie na de woorden ‘zo bidden wij’ 

 
 
Glorialied: LB 146c: 5, 6 (O, gij verdrukten, die onrecht…) 
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6. Vreemdeling, die hier op aard moet gedogen, 
dat u de haat der mensen treft, 
Hij richt u op, als u neer zijt gebogen 
en Hij buigt neer wie zich verheft. 
Zijt gij in rouw, God is uw licht; 
Hij schenkt, o blinde, u ’t gezicht. 
Halleluja! Halleluja! 

 

Gebed  
 
Voor kleine en grote oren  
 
Zingen: LB 923 (Wil je wel geloven dat het groeien gaat) 

 
 
2. Wil je wel geloven het begin is klein, 

maar het zal een wonder boven wonder zijn 
als je het gaat wagen met Gods woord alleen; 
dan gebeuren wonderen / om je heen. 

 
3. Wil je wel geloven dat je vrede wint, 

als je vol vertrouwen leeft, zoals een kind. 
Als je een geloof hebt als een mosterdzaad, 
groeit de liefde uit / boven de haat. 
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1e lezing: Jesaja 35:1-7 (NBV21) 
351De woestijn zal zich verheugen, de dorre vlakte vrolijk zijn, 
de wildernis zal jubelen en bloeien, 2welig bloeien als een lelie, 
jubelen en juichen van vreugde. De woestijn tooit zich met de luister 
van de Libanon, met de schoonheid van de Karmel en de Saron. Allen 
aanschouwen de luister van de HEER, de schoonheid van onze God. 
3Geef kracht aan trillende handen, 
maak knikkende knieën sterk. 4Zeg tegen het moedeloze volk: 
‘Wees sterk en vrees niet, want jullie God komt met zijn wraak. 
Gods vergelding zal komen, Hijzelf zal jullie bevrijden.’ 5Dan worden 
blinden de ogen geopend, de oren van doven worden ontsloten. 
6Verlamden zullen springen als herten, de mond van stommen zal 
jubelen: waterstromen zullen de woestijn splijten, 
beken de dorre vlakte doorsnijden. 7Het verzengde land wordt een 
waterplas, dorstige grond een bronrijk gebied; waar eenmaal jakhalzen 
huisden, maakt dor gras plaats voor riet en biezen. 
 
Zingen: LB 608: 1 en 2 (De steppe zal bloeien) 
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2. De ballingen keren / zij keren met blinkende schoven. 
Die gingen in rouw / tot aan de einden der aarde 
één voor één, en voorgoed / die keren in stoeten. 
Als beken vol water / als beken vol toesnellend water 
schietend omlaag van de bergen. / Met lachen en juichen - 
die zaaiden in tranen / die keren met lachen en juichen. 

 

2e lezing: Handelingen 3:1-10 (NBV21)  
31Op een dag gingen Petrus en Johannes zoals gewoonlijk omstreeks 
het negende uur naar de tempel voor het namiddaggebed. 2Men had 
ook een man die al sinds zijn geboorte verlamd was naar de tempel 
gebracht; hij werd daar elke dag neergelegd bij de poort die de Schone 
heet, om te bedelen bij de bezoekers van de tempel. 3Toen hij zag dat 
Petrus en Johannes de tempel wilden binnengaan, vroeg hij om een 
kleinigheid. 4Petrus richtte zijn blik op hem, evenals Johannes, en zei: 
‘Kijk ons aan.’ 5De bedelaar keek naar hen op, in de verwachting iets 
van hen te krijgen. 6Maar Petrus zei: ‘Zilver of goud heb ik niet, maar 
wat ik wel heb, geef ik u: in de naam van Jezus Christus van Nazaret, 
sta op en loop.’ 7Hij pakte hem bij zijn rechterhand om hem overeind te 
helpen. Onmiddellijk kwam er kracht in zijn voeten en enkels. 8Hij 
sprong op, ging staan en begon te lopen. Daarna ging hij samen met 
hen de tempel binnen, lopend en springend en God lovend. 9Alle 
tempelbezoekers zagen hem lopen en hoorden hem God loven. 10Ze 
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herkenden hem als de bedelaar die altijd bij de tempelpoort had 
gezeten en waren buiten zichzelf van verbazing over wat er met hem 
was gebeurd. 
 

Zingen:  LB 695: 1, 3 en 5 (Heer, raak mij aan met uw adem) 

 
 

3. Wees ook de Geest die mij aanvuurt / en al mijn twijfels bant. 
Als geroepen kom ik: / mijn tijd is in uw hand 

 

5. Heer, raak ons aan met uw adem, / geef ons een vergezicht! 
Draag ons op uw vleugels, / zegen ons met uw licht! 

 

Uitleg en verkondiging 
 

Muziek 
  
Zingen:  LB 686 (De Geest des Heren heeft een nieuw begin gemaakt) 
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2. Wij zijn in Hem gedoopt / Hij zalft ons met zijn vuur. 

Hij is een bron van hoop / in alle dorst en duur. 
Wie weet vanwaar Hij komt / wie wordt zijn licht gewaar? 
Hij opent ons de mond / en schenkt ons aan elkaar. 

 
3. De Geest die ons bewoont / verzucht en smeekt naar God 

dat Hij ons in de Zoon / doet opstaan uit de dood. 
Opdat ons leven nooit / in weer en wind bezwijkt, 
kom Schepper Geest, voltooi / wat Gij begonnen zijt. 

 
Gaven en gebeden 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, onze Vader  

Onze Vader die in de hemel zijt, 
Uw naam worde geheiligd. 
Uw koninkrijk kome. 
Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons heden ons dagelijks brood. 
En vergeef ons onze schulden 
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. 
En leid ons niet in verzoeking, 
maar verlos ons van de boze. 
Want van U is het koninkrijk 
en de kracht en de heerlijkheid 
in eeuwigheid. Amen. 

 
Collecten: 

1. Diaconie IKA     2. Kerk 
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Wegzending en zegen 
Slotlied: LB 687: 1 en 3 (Wij leven van de wind) 

 

 
 
3. Wij teren op het woord, / het brood van God gegeven, 

dat mededeelzaam is / en kracht geeft en nieuw leven. 
Dus zeg en zing het voort, / geef uit met gulle hand 
dit manna voor elk hart, / dit voedsel voor elk land. 
 

Zegen  
Allen: Amen LB 431b 
 


