
 
ORDE VAN DIENST 

8e zondag van de zomer 
8 augustus 2021 

Thema: Lachen en juichen 

Welkom en mededelingen 

Zingen  Psalm 150 (allen) 
1. Loof God, loof Hem overal. 
Loof de Koning van ’t heelal 
om zijn wonderbare macht, 
om de heerlijkheid en kracht 
van zijn naam en eeuwig wezen. 
Loof de daden, groot en goed, 
die Hij triomferend doet. 
Hem zij eer, Hij zij geprezen. 

2. Hef, bazuin, uw gouden stem, 
harp en fluit, verheerlijk Hem! 
Citer, cimbel, tamboerijn, 
laat uw maat de maatslag zijn 
van Gods ongemeten wezen, 
opdat zinge al wat leeft, 
juiche al wat adem heeft 
tot Gods eer. Hij zij geprezen. 

Bemoediging en Groet 

Aansteken Paaskaars 

Openingsgebed 

Muziek  Machtig God, Sterke Rots 
door Sharon Kips 
Machtig God, sterke Rots, U alleen bent waardig. 
Aard' en hemel prijzen U, glorie voor uw naam. 
Lam van God, hoogste Heer, heilig en rechtvaardig, 
Stralend Licht, morgenster, niemand is als U. 
Prijst de Vader, Prijst de Zoon,  
Prijst de Geest, Die in ons woont. 
Prijst de Koning, der heerlijkkheid. 
Prijst Hem tot in eeuwigheid. 

Lezen   Jesaja 35: 1-10 
door Peter Lotterman 
De woestijn zal zich verheugen, 
de dorre vlakte vrolijk zijn, 
de wildernis zal jubelen en bloeien, 
als een lelie welig bloeien, 
jubelen en juichen van vreugde. 
De woestijn tooit zich met de luister van de Libanon, 
met de schoonheid van de Karmel en de Saron. 
Men aanschouwt de luister van de HEER, 
de schoonheid van onze God. 
Geef kracht aan trillende handen, 
maak knikkende knieën sterk. 
Zeg tegen het moedeloze volk: 
‘Wees sterk en vrees niet, 
want jullie God komt met zijn wraak. 
Gods vergelding zal komen, 
hijzelf zal jullie bevrijden.’ 
Dan worden blinden de ogen geopend, 
de oren van doven worden ontsloten. 



Verlamden zullen springen als herten, 
de mond van stommen zal jubelen: 
waterstromen zullen de woestijn splijten, 
beken de dorre vlakte doorsnijden. 
Het verzengde land wordt een waterplas, 
dorstige grond wordt waterrijk gebied; 
waar eenmaal jakhalzen huisden, 
maakt dor gras plaats voor riet en biezen. 
Daar zal een gebaande weg lopen, 
‘Heilige weg’ genaamd, 
geen onreine zal die betreden. 
Over die weg zullen zij gaan, 
maar dwazen zijn er niet te vinden. 
Geen leeuw of roofdier zal daar komen, 
geen enkel wild dier dwaalt er rond, 
ze blijven er allemaal weg, 
alleen zij die verlost zijn zullen daar gaan. 
Wie door de HEER bevrijd zijn, keren terug. 
Jubelend komen zij naar Sion, 
gekroond met eeuwige vreugde. 
Gejuich en vreugde trekken de stad binnen, 
gejammer en verdriet vluchten eruit weg. 

Zingen  Psalm 146: 1 en 3 (allen) 
Zing, mijn ziel, voor God uw Here, 
zing die u het leven geeft. 
Zing, mijn ziel, uw God ter ere, 
zing voor Hem zolang gij leeft. 
Ziel, gij zijt geboren tot 
zingen voor de Heer uw God. 

3. Heil wien Jakobs God wil bijstaan, 
heil die God ter hulpe riep. 
Want zijn heil zal niet voorbijgaan, 
God is trouw aan wat Hij schiep. 
Wat in hemel, zee of aard 
woont, is in zijn hand bewaard. 

Lezen   Marcus 7: 31-37 
Hij vertrok weer uit de omgeving van Tyrus en ging via Sidon naar het Meer van Galilea, 
dwars door het gebied van Dekapolis. Daar werd iemand bij hem gebracht die doof was 
en gebrekkig sprak, en men smeekte hem om deze man de hand op te leggen. Hij nam de 
man apart, weg van de menigte, stak zijn vingers in diens oren en raakte met speeksel zijn 
tong aan. Hij sloeg zijn blik op naar de hemel, zuchtte diep en zei tegen hem: ‘Effata!’, wat 
betekent: ‘Ga open!’ Meteen gingen zijn oren open, zijn tong kwam los en hij kon normaal 
spreken. Hij beval de omstanders om aan niemand te vertellen wat er gebeurd was; maar 
hoe strenger hij het hun verbood, hoe meer ze het rondvertelden. De mensen waren ge-
weldig onder de indruk en zeiden: ‘Alles wat hij doet is goed: zelfs doven laat hij horen en 
stommen laat hij spreken.’ 

Zingen  Psalm 146: 4 (allen) 
Aan wie hongert geeft Hij spijze, 
aan verdrukten recht gericht. 
Wie geboeid zijn, Hij bevrijdt ze, 
blinden geeft Hij het gezicht. 
Hij geeft de gebukten moed 
en heeft lief wie zijn wil doet. 

Overdenking 

Muziek  De steppe zal bloeien - Lied 608 
door Lenny Kuhr 
1. De steppe zal bloeien, de steppe zal lachen en juichen. 
De rotsen die staan vanaf de dagen der schepping 



staan vol water, maar dicht de rotsen gaan open. 
Het water zal stromen, het water zal tintelen, stralen, 
dorstigen komen en drinken. 
De steppe zal drinken, de steppe zal bloeien, 
de steppe zal lachen en juichen. 

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. 

3. De dode zal leven. 
De dode zal horen: nu leven. 
Ten einde gegaan 
en onder stenen bedolven 
dode, dode, sta op, 
het licht van de morgen. 
Een hand zal ons wenken 
een stem zal ons roepen: Ik open 
hemel en aarde en afgrond. 
En wij zullen horen 
en wij zullen opstaan 
en lachen en juichen en leven. 

Gebeden 

Zingen  Lied 868: 1 en 2 (allen) 
1. Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere. 
Laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren. 
Kom allen saam, 
psalmzing de heilige naam, 
loof al wat ademt de Here. 

2. Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven; 
heeft u in ’t licht als op adelaarsvleuglen geheven. 
Hij die u leidt, 
zodat uw hart zich verblijdt, 
Hij heeft zijn woord u gegeven. 

Wegzending en zegen 
Zingen ‘amen’ 


