
Liturgie Ontmoetingskerk Dordrecht – 9 augustus 2020  
8

e
 zondag van de zomer    

 

 

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst  

 

Aansteken van de kaarsen  

 

Orgelspel  

 

Stilte  

 

INTREDE 

 

Aanvangslied: Lied 283 : 1, 2, 3,  4 en 5  (In de veelheid van geluiden)  

 

Groet:   Genade en vrede van God en Vader  

   en van Jezus Christus onze Heer. 

   Amen  

 

 

Bemoediging : 

 

 V/O.  Onze hulp is de naam van de HEER  

 Gem.  DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
V/O. Die ons roept om mens te zijn 

 Gem.   OM VERVULD VAN ZIJN GEEST  SAMEN OP WEG TE GAAN.  
V/O.  Die ons een hart geeft om lief te hebben. 

 Gem.   EN ONS SAMENBRENGT ALS ZIJN GEMEENTE. AMEN  

 

V/O Drempelgebed  
 

Goede God,  

gekomen naar uw huis,  

of thuis in onze eigen omgeving……..  

hopen wij U te ontmoeten,  

in woorden, in liederen, in gebeden, in de stilte……  

Wij proberen , God,  

onze gedachten op U te richten, 

op hoe U in ons midden aanwezig bent,  

hoe U met ons meetrekt de wereld,  

de toekomst tegemoet,  

in deze verwarrende en ontwrichtende tijd.  

We bidden U  

neem van ons weg wat ons benauwt  

en open ons voor uw nabijheid, 

raak ons aan met uw Geest ,  

opdat wij opademen  

en worden tot mensen met geloof, hoop en liefde. Amen  

 

 

Lied van de zondag: 362 : 1 en 2 ( (Hij die gesproken heeft een woord dat gáát) 



 

Aandacht voor de kinderen, gaan daarna naar de Kinderdienst  
 

Thema van de dienst:   
Er gaat een ‘Woord’,   door de wereld,  

een Naam, die onuitsprekelijk is – een mysterie –  

dat Woord moet gehoord worden;  

verhalen zijn erover geschreven, een Bijbel vol, 

die  hun weg zoeken van generatie op generatie.    

Mensen mogen die doorgeven, 

ook, neen misschien wel juist, in deze onzekere tijd, 

waarin er een onbekend virus door de wereld trekt,  

waarin vreselijke dingen gebeuren, zoals de afgelopen week die explosie in Beiroet,  

zoveel slachtoffers.  

Hoe goed is het te weten  

dat de Eeuwige nog altijd mensen oproept,    

om dat geheim van zijn Woord niet te laten verstommen……. 

 

‘Door de wereld gaat niet alleen een virus, maar ook een Woord……..’  

 

 

Kyriegebed  

 
Glorialied:   Lied 305 : 1, 2 en 3  (Alle eer en alle glorie)  

 

DE HEILIGE SCHRIFT   

 

Gebed bij de opening van de bijbel 

 

 

Bijbellezingen:  

 

1
e
 lezing: Jesaja 6: 1-8 

 

Zingen  Lied 361: 1, 3, 4 en 5 (Er heeft een stem gesproken) 

 

2
e
 lezing: Lucas 5: 1-11  

 

Zingen:  Lied 531: 1 en 3 (Jezus, die langs het water liep) 

 

Overdenking   
 
Orgelspel 
 
Lied 840: 1, 2 en 3 (Lieve Heer, Gij zegt 'kom' en ik kom) 

 

 

GEBEDEN EN GAVEN  

 

Aandacht voor de collectedoelen  

 

Terugkeer van de kinderen uit Kinderdienst en Oppas.  

 



 

Slotlied:  lied 416 (Ga met God…….)   

 

ZENDING EN ZEGEN  

   In ons hart en in ons huis,   
    DE ZEGEN VAN GOD.  
   In ons komen en in ons gaan,   
    DE VREDE VAN GOD.  
   In ons leven, op onze zoektocht  
    DE LIEFDE VAN GOD. 
   Bij het einde, nieuw begin,  
    DE ARMEN VAN GOD OM ONS TE ONTVANGEN,  
    THUIS TE BRENGEN.    

    AMEN.        

 
 Zingen: ‘Amen’.   

 

Orgelspel  
 


