
 

Zondagsbrief  

12 juli 2020  
 
Heel hartelijk welkom in deze dienst.  
Voorganger: Ds. Gert de Ruiter. 
Organist: Cornelis Schaap. 
Checkin Worshipband olv René Spaargaren 

 
Orgelspel 
Aansteken Paaskaars 
Welkom 
Luisterlied Opwekking 391  
Bemoediging & Groet  
Gebed  
Samenspraak Gezang 224 
  
Voorganger: 
Kondigt het jubelend aan, 
laat het de windstreken horen, 
doe het de aarde verstaan: 
God heeft ons wedergeboren! 
  

Allen: 
Zingt met een juichende stem, 
ademt weer opgetogen, 
dit is Jeruzalem, 
ere zij God in den hoge! 

  
Allen: 
Hier heeft de Heer ons geleid, 
hier doet Hij Israël wonen 
uit de ellende bevrijd, 
God zal het lijden ons lonen. 
  

Mannen: 
Wandelend in de woestijn 
hebben wij water gevonden 
springende als een fontein, 
bronnen geslagen als wonden. 



 

Vrouwen: 
Overvloed, overvloed Gods, 
sprengen van water en leven, 
bloed uit de flank van de rots, 
water en bloed om het even; 
  

Allen: 
daaruit ontspringt ons bestaan, 
zo zijn wij wedergeboren! 
Kondigt het jubelend aan, 
laat heel de wereld het horen! 

  
Gesprek 
Lezing Johannes 7:37-43 
Luisterlied Opwekking 660 
Verkondiging 
Samenspraak Gezang 225 
  
Voorganger: 
Zingt voor de Heer een nieuw gezang! 
Hij laaft u heel uw leven lang 
met water uit de harde steen. 
Het is vol wondren om u heen. 
  

Hij gaat u voor in wolk en vuur, 
gunt aan uw leven rust en duur 
en geeft het zin en samenhang. 
Zingt dan de heer een nieuw gezang! 

  
Allen: 
Een lied van uw verwondering 
dat nòg uw naam niet onderging, 
maar weer opnieuw geboren is 
uit water en uit duisternis. 
  

De hand van God doet in de tijd 
tekenen van gerechtigheid. 
De Geest des Heren vuurt ons aan 
de heilge tekens te verstaan. 

  



 

Allen: 
Wij zullen naar zijn land geleid 
doorleven tot in eeuwigheid 
en zingen bij zijn wederkeer 
een nieuw gezang voor God de Heer. 
  
Voor- en dankbeden - Gezamenlijk Onze Vader 
Luisterlied Opwekking 710 
Zegen 
Orgelspel 
Collecten bij de uitgang 
 


