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Liturgie Stinskerk 18 juli 2021 om 9.30 uur 

 

Voorganger:   Ds. P.E.G. Wiekeraad - Uelsen (D) 

 

 

Beeld & geluid: Jacco Dankers en Erwin Booij 

 

 

Muziek:   Henk Kamphof - orgel/piano 

    Janine Nauw - zang 

    Egbert Koersen - zang 

    Klaas van der Sluis  - zang 

 

 

 
 

 

Orgelspel voor de dienst 

 

Welkom en mededelingen 

 
Psalm 9: 1 

 

 
 

Votum en Groet 

 

Psalm 9: 5 
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Vermaning 

 

Psalm 31: 1 

 

 

 
 

Verootmoediging en schuldbelijdenis  

 

Evangelische liedbundel 166: 3 
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Verkondiging van Gods genade 

 

Evangelische Liedbundel 166: 4 

 

 

 
 

Gebed om verlichting met de Heilige Geest 

 

Schriftlezing Leviticus 21: 16 - 23 (NBG51) 

 
16 En de HERE sprak tot Mozes aldus:  17 Spreek tot Aäron: Wie van uw nakomelingen in latere geslachten 

een lichaamsgebrek heeft, zal niet naderen om de spijze van zijn God te offeren,  18 want niemand die 

een lichaamsgebrek heeft, zal naderen: een blinde of een verlamde of iemand met mismaakt gelaat of 

met te lange leden,  19 of iemand die een breuk aan been of arm heeft,  20 of een bultenaar of een 

uitgeteerde, of iemand, die een vlek op zijn oog heeft, of die uitslag of huidziekte heeft, of die geschonden 

is aan de geslachtsdelen.  21 Geen nakomeling van de priester Aäron, die een lichaamsgebrek heeft, zal 

naderen om de vuuroffers des HEREN te brengen; hij heeft een lichaamsgebrek, met de spijze van zijn 

God zal hij niet naderen om te offeren.  22 De spijze van zijn God, zowel van het allerheiligste als van het 

heilige, mag hij eten.  23 Alleen bij het voorhangsel zal hij niet komen en tot het altaar zal hij niet naderen, 

want hij heeft een lichaamsgebrek; opdat hij mijn heiligdommen niet ontheilige, want Ik ben de HERE, 

die hen heilig. 

 
Schriftlezing Jeremia 1: 1 en 4 - 10 (NBG51) 

 
1 De woorden van Jeremia, de zoon van Chilkia, uit het priestergeslacht te Anatot in het land van 

Benjamin;  
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4 Het woord des HEREN nu kwam tot mij:  5 Eer Ik u vormde in de moederschoot, heb Ik u gekend, en eer 

gij voortkwaamt uit de baarmoeder, heb Ik u geheiligd; tot een profeet voor de volkeren heb Ik u gesteld.  
6 Doch ik zeide: Ach, Here HERE, zie, ik kan niet spreken, want ik ben jong.  7 De HERE echter zeide tot 

mij: Zeg niet, ik ben jong, want tot een ieder, tot wie Ik u zend, zult gij gaan, en alles wat Ik u gebied, zult 

gij spreken.  8 Vrees niet voor hen, want Ik ben met u om u te bevrijden, luidt het woord des HEREN.   
9 Toen strekte de HERE zijn hand uit en roerde mijn mond aan, en de HERE zeide tot mij: Zie, Ik leg mijn 

woorden in uw mond;  10 merk op, Ik stel u heden over de volken en de koninkrijken om uit te rukken en 

af te breken, om te verdelgen en te verwoesten, om te bouwen en te planten. 

 

Evangelische Liedbundel 215: 2 

 

Kom, o God, zó in ons midden. 
Dan geen lege kerken meer; 
allen zullen U aanbidden, 
Jezus prijzen: Hij is Heer! 
Laat ons ook uw Geest verlangen 
bij het woord der zuiv're leer; 
mocht die blijdschap ons omvangen, 
maak ons uw getuigen weer! 

 

 
Verkondiging  
Tekst Jeremia 1: 9 “Toen strekte de HERE zijn hand uit en roerde mijn mond aan, en de HERE zeide tot mij: 
Zie, Ik leg mijn woorden in uw mond” 
 
Gezang 109: 1 
 

Hoor een heilig koor van stemmen, 

staande aan de glazen zee, 

halleluja, halleluja, 

God zij glorie, zingen zij. 

Menigten die geen kan tellen, 

als de sterren in hun glans, 

psalmen zingend, palmen dragend, 

in de hemel is een dans. 

 

 

 

Gebeden, Onze Vader 

 

Evangelische Liedbundel 109: 1, 2 

 

1. Al wie dolend in het donker 

in de holte van de nacht 

en verlangend naar een wonder 

op de nieuwe morgen wacht: 

Vrijheid wordt aan u verkondigd 

door een koning zonder macht. 

2. Onze lasten zal Hij dragen 

onze onmacht totterdood 

geeft als antwoord op ons vragen 

ons zichzelf als levensbrood 

nieuwe vrede zal er dagen 

liefde straalt als morgenrood. 

 

Zegen 
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Bij het uitgaan Evangelische Liedbundel 357 
 

1. Vreugde, vreugde, louter vreugde 

is bij U van eeuwigheid. 

Schepper, die 't heelal verheugde, 

bron van eeuw'ge vreugde zijt. 

Gij, die woont in licht en luister, 

drijft de schaduwen uiteen. 

Hij, die zoekend doolt in 't duister, 

vindt het licht bij U alleen. 

 

3. Duizend lichten, duizend kleuren 

zijn de weerglans van uw pracht; 

daarmee wilt Gij mensen beuren 

uit hun zorgen, uit hun nacht. 

Op een zee van licht en zangen 

voert Gij ons tot U omhoog. 

Gij, Heer, zijt ons hoogst verlangen; 

doof niet voor uw licht ons oog. 

 

5. Wil ons van uw vreugde geven, 

hef ons op tot U omhoog, 

Gever van onsterf'lijk leven, 

die tot ons U nederboog. 

Dan gaan wij hier zingend voorwaarts, 

onbevreesd in smart en pijn. 

Laat ons Heer, door uwe liefde 

eeuwig in uw vreugde zijn. 

2. In de harmonie der sferen 

klinkt een loflied U gewijd. 

Sterren, eng'len, allen eren 

U, de Heer der heerlijkheid. 

Velden, wouden, beken, bergen, 

stromen, zeeën, alles juicht, 

vogels, bloemen en fonteinen, 

't werk dat van uw vreugd getuigt. 

 

4. Open nu ook onze ogen 

voor het ware vreugdelicht, 

opdat wij uw Naam verhogen, 

juichend voor uw aangezicht. 

Want in Christus komt Gij nader 

hem, die onder zonde zucht. 

Ieder wilt Gij zijn een Vader, 

die in Jezus tot U vlucht. 

 


