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- Welkom  
 
- Lied: ‘Breng ons samen’  
Tekst: Hans Maat. Muziek: Frans Korpershoek. © 2013 Stichting Sela Music 

 
U roept ons samen als kerk van de Heer,  
verbonden met U en elkaar. 
Wij brengen U lof, geven U alle eer: 
eendrachtig, veelstemmig en dankbaar. 
Jezus is Gastheer en nodigt ons uit: 
waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis! 
  
Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest 
die alles gelooft en verdraagt. 
Streef naar de gaven die God aan ons geeft: 
veelkleurig, verschillend en dienstbaar. 
Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar: 
liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt. 
  
Refrein: Breng ons samen, één in uw naam. Ieder is welkom hier binnen te gaan. 
               Samen, één door de Geest, verbonden in liefde, die U aan ons geeft. 
  
U roept ons samen voor Woord en gebed, 
als deel van uw kerk wereldwijd. 
Wij bidden om vrede, verzoening en recht; 
gebruiken met vreugde de maaltijd. 
Wij breken het brood en verstaan het geheim, 
om samen uw kerk en van Christus te zijn. 
  
Wij belijden één geloof en één Heer; 
zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer 
Heer, geef vrede die ons samenbindt. 
Vader, maak ons één! (2x) 
 
Refrein 
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- Dankgebed dat we elkaar weer mogen ontmoeten 
 
- Lied: ‘Tienduizend redenen tot dankbaarheid’ 
De zon komt op, maakt de morgen wakker, 
mijn dag begint met een lied voor U. 
Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen, 
laat mij nog zingen als de avond valt. 
 
Refrein: Loof de Heer, o mijn ziel, o mijn ziel,  
               prijst nu Zijn heilige naam. 
               Met meer passie dan ooit, o mijn ziel, 
               verheerlijkt zijn heilige naam. 
 
Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde, 
Uw naam is groot en Uw hart is zacht. 
Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen, 
tienduizend redenen tot dankbaarheid. 
 
Refrein 
 
En op die dag, als mijn kracht vermindert, 
mijn adem stokt en mijn einde komt, 
zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen, 
tienduizend jaar en tot in eeuwigheid. 
 
Loof de Heer, o mijn ziel, o mijn ziel,  
prijst nu Zijn heilige naam. 
Met meer passie dan ooit, o mijn ziel, 
verheerlijkt Zijn heilige naam. 
Verheerlijkt Zijn heilige naam, 
verheerlijkt Zijn heilige naam. 
 
 

- Gebed voor degenen die ziek zijn, voor troost voor iedereen die iemand aan COVID-19 is 

verloren, voor onszelf voor de moeilijke dingen die we hebben meegemaakt. 
 
 

- Lied: ‘Geef vrede Heer, geef vrede’  
Geef vrede, heer, geef vrede 
De wereld wil slechts strijd. 
Al wordt het recht beleden,  
de sterkste wint het pleit. 
Het onrecht heerst op aarde,  
de leugen triomfeert. 
Ontluister elke waarde,  
o, red ons, sterke Heer. 
 
Geef vrede, Heer, geef vrede, 
De aarde wacht zo lang. 
Er wordt zo veel geleden,  
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de mensen zijn zo bang. 
De toekomst is zo duister,  
en ons geloof zo klein.  
O Jezus Christus, luister  
en laat ons niet alleen. 
 
Geef vrede, Heer, geef vrede,  
Gij die de vrede zijt, 
die voor ons hebt geleden,  
gestreden onze strijd, 
opdat wij zouden leven  
bevrijd van angst en pijn, 
de mensen blijdschap geven  
en vredestichters zijn. 
 
Geef vrede, Heer, geef vrede, 
bekeer ons felle hart. 
Deel ons Uw liefde mede,  
die onze boosheid tart,  
die onze mond leert spreken  
en onze handen leidt. 
Maak ons een levend teken,  
Uw vrede wint de strijd. 
 
 

- Eerste schriftlezing: Psalm 19  
 
1Voor de leider van de muzikanten. Een zangstuk op naam van David. 
2De hemel ontvouwt de glorie van God; 
het uitspansel zegt: ‘Ik kom uit zijn handen.’ 
3Elke dag opnieuw wordt dat verkondigd, 
elke nacht opnieuw wordt dat gefluisterd, 
4zonder tong of taal, 
geen stem laat zich horen; 
5en toch klinkt de boodschap over heel de aarde, 
reikt dat getuigenis tot het einde van de wereld. 
Hij gaf de zon een tent 
6en die is als een bruidegom die uit het bruidsvertrek komt, 
als een held die stralend aan zijn tocht begint: 
7uit de ene einder klimt hij omhoog 
en zijn omloop reikt tot de andere einder. 
Niets kan zich onttrekken aan zijn gloed. 
8De wet van de HEER is volmaakt, 
een verademing voor de ziel. 
Wat de HEER zegt is betrouwbaar, 
het maakt de eenvoudige wijs. 
9Wat de HEER voorschrijft is goed, 
een vreugde voor het hart. 
Wat de HEER verordent is helder, 
een licht voor de ogen. 
10Wat de HEER zegt is zonder smet, 
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het houdt stand voor altijd. 
De voorschriften van de HEER zijn betrouwbaar, 
rechtvaardig allemaal; 
11en begerenswaardiger dan goud, 
dan een schat aan puur goud; 
en zoeter dan honing, 
dan honing zo uit de raat. 
12Daardoor laat zich ook uw dienstknecht aansporen, 
hij onderhoudt ze en wordt overvloedig beloond. 
13Wie kan al zijn fouten onderkennen? 
God, zuiver mij van onbewuste fouten, 
14en behoed uw dienaar voor hoogmoed, 
dat die niet de overhand krijgt. 
Dan zal ik onkreukbaar blijven 
en aan geen groot kwaad onderworpen zijn. 
15Wat mijn mond zegt en mijn hart overweegt, 
laat het U genoegen doen, 
HEER, mijn rots, mijn verlosser. 
 
 

- Luisterlied: ‘Psalm 19’ (Ronald Koops) 

De hemel verhaalt van Gods majesteit 
Het uitspansel roemt het werk van Zijn handen, 
De dag zegt het voort aan de dag die komt, 
De nacht vertelt het door aan de volgende nacht. (2x) 
 
Toch wordt er niets gezegd, geen woord 
Gehoord, het is een spraak zonder klank. 
Over heel de aarde gaat hun stem, 
Tot aan het einde van de wereld hun taal. 
 
De hemel verhaalt van Gods majesteit 
Het uitspansel roemt het werk van Zijn handen, 
De dag zegt het voort aan de dag die komt, 
De nacht vertelt het door aan de volgende nacht. 
 
Toch wordt er niets gezegd, geen woord 
Gehoord, het is een spraak zonder klank. 
Over heel de aarde gaat hun stem, 
Tot aan het einde van de wereld hun taal. 
 
De wet van de Heer is volmaakt: 
Levenskracht voor de mens. 
De richtlijn van de Heer is betrouwbaar: 
Wijsheid voor de eenvoudige. 
 
Toch wordt er niets gezegd, geen woord 
Gehoord, het is een spraak zonder klank. 
Over heel de aarde gaat hun stem, 
Tot aan het einde van de wereld hun taal. (2x) 
 
 



4 

- Verkondiging 
Geliefde gemeente van onze Heere Jezus Christus, 
 
Wat is het geweldig om jullie hier weer te kunnen zien en op een directe manier jullie aan te 
spreken. En dat dan ook nog in zo’n mooie plek als deze tuin. Een tuin waarin als we kijken naar 
de bloemen iets zien van de creativiteit van onze God.  
 
Wat dat betreft is het eigenlijk een heel goed idee om buiten kerkdienst te houden. In de natuur 
ben je op een bepaalde manier al dicht bij God: je kan zien hoe goed en creatief God alles 
gemaakt hebt. Je wordt direct al herinnert aan het feit dat God de schepper is van hemel en 
aarde.  
 
Daarom vond ik het ook direct al zo geweldig toen ik zag dat Psalm 19 op het leesrooster stond. 
Want het is deze psalm die alom gekend is voor zijn beschrijving over dat we iets van God 
kunnen ontdekken door de stralen en de warmte van de zon. We halen nu even het kerkgebouw 
weg en laten ons direct verwarmen door de zon.  
 
Want zoals de psalm van wal steekt: De hemel verhaalt van Gods majesteit 
Het uitspansel roemt het werk van zijn handen 
De dag zegt het voort aan de dag die komt 
De nacht vertelt het door aan de volgende nacht.  
 
Maar wat wordt er dan precies doorverteld? Het is een verhaal zonder woorden. Een 
beeldverhaal. De schrijver van deze psalm laat zien dat hij de beelden en de verhalen uit zijn 
omgeving heel goed kent. Want hij schildert met woorden een verhaal over de zon. De zon lijkt 
op een man die net getrouwd is en de dag na de bruiloft opstaat. Vol energie, vol vuur en passie, 
klaar om zijn nieuwe leven te beginnen met zijn geliefde aan zijn zijde. Die jongeman is een held, 
die stuitert dus vol energie uit z’n bed en het leven lacht hem tegemoet. Zo is de zon dus ook: de 
zon komt aan de ene kant van de hemel op en aan het eind van de dag gaat hij weer onder. Maar 
het is belangrijk om hier te kijken wat er níet wordt gezegd. Want er wordt niet gezegd dat de 
zon zélf God is. Wij zeggen nu, nee, natuurlijk is de zon geen God. En God is ook niet de zon. 
Maar dat lag nog niet zo vanzelfsprekend in het Oude Nabije Oosten. Want in veel van de religies 
daar werd de zon juist wel als God gezien en werd de zon aanbeden als degene die de mensen 
het leven gaf. Maar de psalm hier is duidelijk: Het is God die de zon een plek heeft gewezen. 
Daarom aanbidden wij God zelf! 
 
En die zon, dat is niet zomaar een onpersoonlijke natuurkracht die de mensheid gevangen houdt 
in een eindeloze cyclus van de tijd. Maar de zon is er om het leven mogelijk te maken en om de 
mensen te verlichten met zijn stralen. Dezelfde functie heeft de wet van God, de Thora. De rol 
van de zon is om het licht te brengen in de wereld, net zoals de Thora het licht brengt in het hart 
van de mensen. Daarom is het zo mooi om in deze psalm te zien dat de woorden die voor de zon 
gebruikt worden, ook voor de Thora gebruikt worden.  
 
Kijk maar bijvoorbeeld naar vers 9:  
9Wat de HEER voorschrijft is goed, 
een vreugde voor het hart. 
Wat de HEER verordent is helder, 
een licht voor de ogen. 
 
Zoals de zon de aarde verlicht, zo verlicht de Thora de mens en geeft de mens het licht in de 
ogen.  



Net zoals de zon alles in het licht stelt en er geen donker meer over kan blijven, op diezelfde 
manier straalt de Thora ook zo doordringend in ons leven dat zelfs de verborgen fouten niet 
meer verborgen kunnen blijven. Daarom vraagt de Psalmist ook: “God, zuiver mij van onbewuste 
fouten.” Want niet al onze fouten zijn bewust. Vaak hebben we niet eens een heel duidelijk idee 
van iets dat we in een onbewaakt ogenblik gezegd hebben, zo enorm kwetsend is geweest voor 
een ander. Het is niet altijd zo dat alles wat met de beste bedoelingen gedaan is, helemaal ok is. 
Het is niet alleen zonde als je er bij wijze van spreken eens goed voor ging zitten en tegen jezelf 
zei: “nou, hier ga ik eens lekker de fout in gaan, gewoon omdat het kan.” Nee, zonde kan ook een 
heel stuk meer verborgen zijn. Voor jezelf, omdat je eigenlijk niet wilt toegeven dat hoe jij leeft 
negatieve gevolgen heeft voor de mensen om je heen. Dat is misschien ook wel de reden dat het 
debat over racisme op dit moment zo hard gevoerd wordt en zo veel pijn doet voor veel mensen. 
Want we zijn geen racisten, en we willen dat absoluut niet zijn. We gunnen iedereen het beste: 
een leven in vrijheid, een leven om te kunnen zijn wie je bent, onafhankelijk van huidskleur of 
afkomst. We geloven er heilig in dat iedereen gelijk is. En dat is ook geweldig, daar ben ik blij om. 
Maar nu wordt aan ons gevraagd dat we nog een laagje dieper kijken naar onszelf. Diep kijken in 
ons hart. Waar misschien toch nog vooroordelen leven. Dat vraagt van ons dat we niet direct in 
de verdediging schieten als iemand zegt tegen ons: wat je toen zei, over mijn huidskleur of 
afkomst, ik vond dat eerlijk gezegd pijnlijk. Niet direct in de verdediging dus, maar eerst 
luisteren. Dat is een heel concrete manier om ook in ons eigen leven iets met Psalm 19 te doen. 
Omdat we weten dat God een plan heeft voor ons allemaal: een plan waarin we als kinderen van 
één Vader samen leven. En zoals de zon alles in een stralend licht zet, zo brengt ook de Thora 
alles in ons hart aan het licht. Ook de verborgen fouten.  
 
Zo zien we dat de Thora geen stok is om ons mee te slaan, geen instrument dat ons angst 
aanjaagt omdat we het idee hebben dat we het altijd maar weer verkeerd doen. Nee, de Thora is 
een richtlijn voor het échte leven, het goede leven. Een leven waarin iedereen er toe doet. Ik 
denk dat onze tijd ons kan helpen om te zien hoe fantastisch het is dat we een God hebben die 
richtlijnen geeft voor het goede leven. Ik merk in ieder geval bij mezelf dat ik deze psalm heel 
anders lees nu we continue te maken hebben met steeds veranderende richtlijnen vanwege de 
coronacrisis. Geboden die onduidelijk zijn, niet consequent, moeilijk op te volgen, en soms 
onbedoeld slecht uitpakken voor de mensen in de marge van de maatschappij.  
 
Nu lezen we hier in Psalm 19 dat de bevelen van de Heer eenduidig zijn (in de Nieuwe 
Bijbelvertaling). had nooit gedacht dat ik daar nog zo naar zou verlangen. Zo bijzonder dat het nu 
juist deze tekst is die zo resoneert in corona-tijden. Ik ben nooit van m’n leven zo bezig geweest 
met geboden en verboden, en daarom was voor mij persoonlijk een psalm als 19 nog een beetje 
ver van m’n bed show. Maar nu zijn dit woorden die ons leven geven, die ons bemoedigen. 
Omdat we weten hoe het voelt, als we moeten leven met geboden die niet eenduidig zijn. Hoe 
veel verwarring en onrust dat veroorzaakt bij ons. Maar we weten dat we bij God een ander 
perspectief krijgen.  
 
In deze psalm hebben we gezien hoe de zon ons verlicht en hoe de zon zonder woorden laat zien 
hoe stralend God is. Die stralende en levengevende God zien we ook in de Thora. De Thora daagt 
ons uit om te leven zó dat het goed is voor God en goed is voor ons. Dat zien we mooi in het 
laatste vers van de psalm.  
 
“Wat mijn mond zegt en mijn hart overweegt, 
laat het U genoegen doen, 
HEER, mijn rots, mijn verlosser.” 
 
We eindigen met een gebed tot God. Een gebed dat onze mond en ons hart gelijk opgaan. Dat 
wat er in ons hart leeft goed is en we daardoor goede woorden spreken. Die woorden zijn een 
genoegen voor God. Want God is onze rots en onze verlosser. God verlost! Ook van onze 



onbewuste fouten, want deze zijn niet onbewust en verborgen voor God. Zo zien we dat God 
straalt: in de natuur, en in ons eigen leven. Ik wens jullie deze zomer veel wandelingen en veel 
momenten toe in de openlucht, waarin de stralen van de zon ons herinneren aan het licht van 
God dat straalt in ons leven en álles verlicht, ook de verborgen plekken.  
Amen.  
 

- Luisterlied: ‘Wanneer ik door de velden ga’  
Wanneer ik door de velden ga en zon en hemel gadesla, 
dan weet ik Heer, hoe groot Gij zijt, en buig mij voor uw majesteit. 
 
U zingt mijn ziel op blijde toon: mijn God, Gij zijt oneindig schoon. 
 
Gij tooit de feestelijke zon gelijk een jonge bruidegom, 
die als een reus zijn tocht begint en alles met zijn gloed doordringt. 
 
U zingt mijn ziel op blijde toon: mijn God, Gij zijt oneindig schoon. 
 
Wanneer mijn ziel Uw wet beleeft, Uw heilzaam woord mij vreugde geeft. 
Uw wet is als een nieuw begin dat veilig mijne schreden richt. 
 
U zingt mijn ziel op blijde toon: mijn God, Gij zijt oneindig schoon. 
 
 

- Interview met gemeenteleden over de afgelopen periode 
 
- Lied: ‘Zolang er mensen zijn op aarde’  
Zolang er mensen zijn op aarde  
zolang de aarde vruchten geeft,  
zolang zijt Gij ons aller Vader,  
wij danken U voor al wat leeft. 
 
Zolang de mensen woorden spreken 
Zolang wij voor elkaar bestaan, 
Zolang zult Gij ons niet ontbreken, 
Wij danken U in Jezus’ naam. 
 
Gij voedt de vogels in de bomen, 
Gij kleedt de bloemen op het veld, 
O, Heer, Gij zijt mijn onderkomen 
En al mijn dagen zijn geteld. 
 
Gij zijt ons licht, ons eeuwig leven,  
Gij redt de wereld van de dood.  
Gij hebt uw Zoon aan ons gegeven,  
zijn lichaam is het levend brood 
 
Daarom moet alles U aanbidden  
uw liefde heeft het voortgebracht,  
Vader, Gijzelf zijt in ons midden,  
o Heer, wij zijn van uw geslacht 
 
 



- Mededelingen van de kerkenraad  
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- Lied: ‘Samen in de naam van Jezus’ 
Samen in de naam van Jezus heffen wij een loflied aan,  
want de Geest spreekt alle talen en doet ons elkaar verstaan.  
Samen bidden, samen zoeken, naar het plan van onze Heer.  
Samen zingen en getuigen, samen leven tot zijn eer.  
 
Heel de wereld moet het weten, dat God niet veranderd is, 
En Zijn liefde als een lichtstraal doordringt in de duisternis. 
’t Werk van God is niet te keren, omdat Hij er over waakt 
En de Geest doorbreekt de grenzen die door mensen zijn gemaakt! 
 
Prijs de Heer, de weg is open naar de Vader, naar elkaar.  
Jezus Christus, Triomfator, mijn Verlosser, Middelaar.  
Vader, met geheven handen breng ik U mijn dank en eer. 
’t Is uw Geest die mij doet zeggen: Jezus Christus is de Heer! 
 
 

- Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader  
 
- Slotlied: ‘Ga met God en Hij zal met je zijn’  
Ga met God en Hij zal met je zijn,  
jou nabij op al je wegen  
met Zijn raad en troost en zegen.  
Ga met God en Hij zal met je zijn.  
 
Ga met God en Hij zal met je zijn,  
bij gevaar, in bange tijden,  
over jou Zijn vleugels spreiden.  
Ga met God en Hij zal met je zijn.  
 
Ga met God en Hij zal met je zijn  
tot wij weer elkaar ontmoeten,  
in Zijn naam elkaar begroeten.  
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 
- Zegen 
 
- ‘Amen’ 
Amen, amen, amen!  
Dat wij niet beschamen  
Jezus Christus, onze Heer.  
Amen, God, Uw naam ter eer! 
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