
 

 

Orde van dienst voor de Lauden 
op zondag 8 augustus 2021 

10.30 uur  
in de Lutherse Kerk te Woerden  

 

Bij deze orde van dienst heeft u een liedboek nodig. 
 

                                     
 
Het thema voor de vier Lauden deze zomer is Bemoedigende Woorden. We hebben zowel 
kerkelijk als persoonlijk een ingrijpende tijd meegemaakt  
Het hervinden van vitaliteit en energie na deze periode van beperkingen en verlies is geen 
vanzelfsprekendheid en zal dus bemoediging nodig hebben. We zoeken dit bij de vier 
evangelisten, die ook in hun tijd gemeenten een hart onder de riem hebben moeten steken, 
perspectief moeten bieden en woorden waarmee je vooruit kan. 
Deze zondag staan we stil bij de evangelist Marcus en in het bijzonder bij een belangrijke en 
persoonlijke vraag van Jezus: 
 
“Wie zeggen de mensen dat ik ben?” 
 
Aan deze Lauden wordt meegewerkt door Maarten van Diggelen, Joke van Diggelen  en  
Pieter Masmeijer 
 
organist: Wichard Tilstra 
koster:   Robert Fris 
 
In deze Lauden volgen wij lied 190a uit het liedboek. 
 
Aansteken van de tafelkaarsen  
 
 Stilte - Welkom  
 
*wie kan gaat staan 
 
Morgenlied lied 222 ‘De morgen is een vroege vriend’  
 
Openingsvers en Lofprijzing   lied 190a  
 
*wij gaan zitten 
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Inleiding op het thema en de lezing  
 
 
Gedicht: Verberg U niet (Huub Oosterhuis, Liedboek p. 717)  
 
Toen hebt Gij ons gezien – nog voor wij waren 
Gij dacht ons, mensen, en daar stonden wij, 
Voor uw Aangezicht, ontelbaar velen. 
 
Toen hebt Gij ons gezegend, één voor één, 
Gij weet het nog? Of kent Gij ons niet meer? 
Gij huivert van de wereld die wij maakten. 
 
Zijt Gij gaan slapen om het niet te zien? 
Vaagt Gij ons uit als dromen ’s morgens vroeg? 
Zijt Gij ver weg een nieuw heelal begonnen? 
 
Gedenk uw trouw aan Abraham gezworen. 
Gedenk uw kind uit Nazareth, de schoot 
Die hem gedragen heeft, uw eerste liefde. 
 
Gedenk de kinderen uit ons geboren. 
Roep over hen uw Naam. Verberg U niet. 
Trek niet uw handen af van deze aarde. 
 
 
Lied 747 verzen 5 en 6 
 
Lezingen: Marcus 1:32-34 ; Marcus 3:10-12 ; Marcus 4:39-41;  
Marcus 8: 27-30  
 
Meditatieve stilte 
 
Muzikaal intermezzo 
Interlude No. 2 (Op. 90) van Alexandre Guilmant (1837-1911). 
 
Lied 544 Christus naar wie wij heten 
       
Voorbeden met gezongen acclamatie 367e  en stil gebed afgesloten met het gezamenlijk 

bidden van het Onze Vader 

 

* wie kan gaat staan 

Zegenbede met acclamatie  lied 190a 

 
Uitgangscollecte bestemd voor Maatjes voor Woerden en Stichting Jarige Job.  


