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      Orde van dienst 

 
De Leidraad 

 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

Zondag 25 juli 2021 

 
 

 

 

Voorganger: ds. Attie Minnema 
Organist: Johan Groen, violist Corinne Pijnenburg 

 

 



 

2 
 

Muziek: Cantilena - Joseph Rheinberger (1839-1901) 

 

Welkom en mededelingen  

 

Aanvang 

(We gaan zo mogelijk staan) 

 

Aanvangslied: Lied 283: 1, 3 en 4 

Lezen vers 1, melodie, lezen vs 3 en 4, muziek 

 

Stilte 

Bemoediging en groet 

Drempelgebed  

v. U die Bron van leven wordt genoemd  

g. en ons bij name kent 

v. die heeft gezegd: Ik zal er zijn 

g. en ons zoekt als wij ons verloren voelen 

v. wees hier aanwezig en schenk ons uw licht   

g. doe ons herleven en maak ons weer nieuw 

 

Intochtpsalm Lied 65: melodie, lezen vs. 1, muziek 

 

(We gaan weer zitten) 
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Gebed om ontferming, lezen Lied 300b  

Muziek 

 

WOORDDIENST 

 

Inleiding 

 

Gebed bij de opening van de Schrift 

 

Schriftlezing: Marcus 6: 45 – 52 

 

Lied: De stilte is uw huis (mel. lied 512) 

Melodie, lezen vs 1, 2 en 3, melodie 

 

U woont niet in een storm, O Heer, 

Maar in een zacht geruis. 

Wie zwijgt en luistert hoort steeds meer: 

De stilte is uw huis.  

 

Een stilte die zich horen laat, 

heel zacht, nog ongekend; 

ze fluistert van wat komen gaat 

en wie U voor mij bent. 

 

Ik zoek de stilte, zoek een rust 

die ruimte maakt in mij. 
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Ik adem op, ik ben gerust 

en voel U heel dichtbij. 

 

tekst Erik Idema 

 

Lezen gedicht: ‘Soms in de stilte’  

Muziek rond lied 321 

 

Uitleg en verkondiging 

Korte stilte en muziek: Be still, for the presence of the Lord  

(ELB241) Bewerking - Dick Sanderman 

 

ANTWOORDDIENST  

Gebeden:  Dankgebed  

  Voorbeden:  

Stil gebed 

Allen: ‘Onze Vader’  

 

Collecte: Er wordt gecollecteerd in bussen per zondag 

wordt de bestemmingen aangegeven en in deze tijden wordt er 

ook  digitaal gecollecteerd via de App Appostel  

 

(We gaan zo mogelijk staan) 

Zingen: Lied 825: 1 en 5 
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Uitzending en zegen 

 door allen afgesloten met gesproken  

 

Orgelspel 

 

 

Welkom aan allen die voor het eerst (of weer eens) in De 

Leidraad zijn. We hopen dat u zich hier thuis voelt! 

Wanneer u meer wilt weten over deze gemeente, kunt u bij de 

leestafel de nodige informatie meenemen. 

Als u uw naam en adres doorgeeft aan de predikant of 

ouderling, ontvangt u snel een (kennismakings)bezoek. 

 

 Denkt u bij het verlaten van de kerk aan de zendingsbus? 
 

 

Telefoonnummer pastoraat 

 (070) 327 84 13.  


