
 

 

Liturgiebrief zondag 3 juli 
Wijkgemeente Dorpskerk 

Hervormde Gemeente Bleiswijk 
10.45 uur: ds. J. Henzen, Wateringen 

19.00 uur: ds. G. J. van Beek,  
                               Nieuw Lekkerland 
 

 

 
Diensten om 10.45 en 19.00 uur 
In de maanden juli en augustus hebben wij late ochtendiensten. ‘Laat’ 
betekent vanaf heden weer: 10.45 uur. Deze zondag 3 juli is er ook 
een avonddienst. Daarvoor houden we de tijd van 19.00 uur aan. De 
liturgie van deze avonddienst was nog niet binnen, mogelijk zenden 
we die nog na. Goede en gezegende kerkdiensten toegewenst!  
 
Crèche en kinderkerk gaan gewoon door 
Voor de allerkleinsten is er oppas in De Rank. Voor de andere 
kinderen is er kinderkerk. Want…, we gaan gewoon door. Dus als je 
niet op vakantie bent, kom en doe mee! 
 
Uitzending via de livestream 
De dienst wordt online uitgezonden: www.kerkdienstgemist.nl 
(‘Bleiswijk’ en ‘Dorpskerk’ invullen) of via www.dorpskerkbleiswijk.nl 
 
Vakantie ds. Wim de Bruin 
Ds. de Bruin heeft vanaf dit weekeinde vakantie. Voor situaties van 
pastorale nood is waarneming geregeld. U kunt daartoe contact 
opnemen met scriba Gijs van Laviere, scriba@dorpskerkbleiswijk.nl  
(mail) of 06-40211483 (telefoon). Hij zal u verder op weg helpen. 
 
Korte versie liturgiebrief 
In verband met de vakantie van ds. Bruin, ontvangen u en jij de 
komende weken een verkorte versie van de liturgiebrief. Dit wordt 
verzorgd door onze scriba, dhr. Gijs van Laviere. Mocht er iets niet 
goed gaan met de ontvangst, mail naar scriba@dorpskerkbleiswijk.nl 

ORDE VAN DIENST, ZONDAG 3 JULI, 10.45 UUR 
Voorganger: ds. J. Henzen, Wateringen  
 
- Orgelspel 
- Welkom en mededelingen 
- Aanvangslied: Psalm 84: 1 en 6  
- Votum en groet 
- Zingen: Gezang 319: 1, 2, 3 en 4  
- Gebod van God 
- Zingen: Gezang 460: 1 en 3 
- Gebed 
- Kindermoment 
- Kinderlied: Evang. Liedbundel 459 
- Schriftlezing: Job 1: 1-5 (NBV; lector) 
- Zingen: Psalm 121: 1 en 4 
- Verkondiging 
- Zingen: Gezang 452: 2  
- Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader 
- Aankondiging collecten: 1. ZWO Home Sweet Home; 2. Kerk  
    Deurcollecte: Onderhoud gebouwen 
- Slotlied: Gezang 427: 5 en 7  
- Zegen (beantwoord met gezongen driemaal ‘amen’) 
- Orgelspel 
 
Bijbellezing zondag 3 juli, 10.45 uur: Job 1:1-5 (NBV21)   
1In het land Us woonde een man die Job heette. Hij was 
rechtschapen en onberispelijk, hij had ontzag voor God en meed 
het kwaad. 2Job had zeven zonen en drie dochters. 3Hij bezat 
zevenduizend schapen en geiten, drieduizend kamelen, vijfhonderd 
span runderen, vijfhonderd ezelinnen en een groot aantal slaven en 
slavinnen. Hij was de aanzienlijkste man van het Oosten. 4Zijn 
zonen hadden de gewoonte om de beurt een feest te geven, ieder 
in zijn eigen huis, en nodigden dan hun drie zussen uit om bij hen te 
komen eten en drinken. 5Wanneer zo’n feest voorbij was, liet Job 
zijn kinderen bij zich komen voor een reinigingsritueel. Hij stond dan 
’s ochtends vroeg op om voor elk van hen een offer te brengen, 
want hij dacht bij zichzelf: Misschien hebben mijn kinderen wel 
gezondigd en God in hun hart vervloekt. Job deed dit telkens weer. 
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Liederen zondag 3 juli 10.45 uur 
 
Psalm 84: 1 en 6 

Hoe lieflijk, hoe goed is mij, HEER, 
het huis waar Gij uw naam en eer 
hebt laten wonen bij de mensen. 
Hoe brand ik van verlangen om 
te komen in uw heiligdom. 
Wat zou mijn hart nog liever 
wensen 
dan dat het juichend U ontmoet 
die leven zijt en leven doet. 

Want God onze Heer die ons mild 
bestraalt als zon, beschermt als 
schild, 
zal in genade ons verhogen. 
Zijn hand onthoudt het goede niet 
aan wie oprecht Hem hulde biedt 
en eerlijk wandelt voor zijn ogen 
HEER, die het al in handen houdt, 
welzalig die op U vertrouwt. 

 
Gezang 319: 1, 2, 3 en 4  

1. Looft God, die zegent al wat  
leeft, der heemlen Heer is Hij, 
die tussen ons zijn woning heeft. 
Die ver is, is nabij. 
 
2. Looft God, Hij stuurt het schip  
der kerk, dat naar de morgen vaart. 
Hij is de hartslag van ons werk, 
Hij houdt het welbewaard. 

3. Looft God, zijn vinger wijst ons 
aan, een toren in de tijd, 
dat het ten hemel toe moet gaan, 
en gaat in eeuwigheid. 
 
4. Looft God, want Hij spreekt onze 
taal, Hij troont op onze lof. 
In woord en doop en avondmaal 
houdt Hij bij ons zijn hof. 

 
Gezang 460: 1 en 3 

Loof de Koning, heel mijn wezen, 
gij bestaat in zijn geduld, 
want uw leven is genezen 
en vergeven is uw schuld. 
Loof de Koning, loof de Koning, 
tot gij Hem ontmoeten zult. 

Ja, Hij spaart ons en Hij redt ons, 
Hij kent onze broze kracht. 
Hij bewaart ons, Hij ontzet ons 
van de boze en zijn macht. 
Looft uw Heiland, looft uw Heiland, 
die het licht is in de nacht. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Evangelische Liedbundel 459 

Lees je bijbel, bid elke dag, 
bid elke dag, bid elke dag. 
Lees je bijbel, bid elke dag, 
dat je groeien mag, 
dat je groeien mag, 
dat je groeien mag. 
Lees je bijbel, bid elke dag, 
dat je groeien mag. 

Read your bible, pray every day, 
pray every day, pray every day. 
Read your bible, pray every day, 
if you want to grow, 
if you want to grow, 
if you want to grow. 
Read your bible, pray every day, 
if you want to grow. 

 
Psalm 121: 1 en 4 

Ik sla mijn ogen op en zie 
de hoge bergen aan, 
waar komt mijn hulp vandaan? 
Mijn hulp is van mijn HERE, die 
dit alles heeft geschapen. 
Mijn herder zal niet slapen. 

De HEER zal u steeds gadeslaan, 
Hij maakt het kwade goed, 
Hij is het die u hoedt. 
Hij zal uw komen en uw gaan, 
wat u mag wedervaren, 
in eeuwigheid bewaren. 

 
Gezang 452: 2  
Bedreigt mij leed, ontmoet mij smart, 
ik vrees geen kwaad, maar klaag het Hem. 
Hoe groot in eer, Hij hoort mijn stem, 
hoe ver van de aard, Hij kent mijn hart. 
Gods zoon vergeet de broeder niet die Hij op aarde liet. 
Hij is mijn hoop. Hij wies mij met zijn doop, 
Hij geeft mij brood en beker, 'k ben van zijn liefde zeker. 
Hij is mijn hoop! 
 
Gezang 427: 5 en 7 

Laat Hem besturen, waken, 
't is wijsheid wat Hij doet! 
Zo zal Hij alles maken, 
dat ge u verwondren moet, 
als Hij, die alle macht heeft, 
met wonderbaar beleid 
geheel het werk volbracht heeft, 
waarom gij thans nog schreit. 

Maar blijft gij met vertrouwen 
naar God zien in de nacht; 
dan doet Hij u aanschouwen 
wat gij het minst verwacht. 
Eens zal Hij u bevrijden 
ook van de zwaarste last, 
houd moedig bij het strijden 
aan zijn beloften vast. 

 


