
1  2022-05-29 Smilde Koepelkerk 
 

 

Liturgie voor zondag 29 mei 2022 

Voorganger Ds. P.J. Huiser 

Organist: Henk Weurding 

Lector: Geja Hoogeveen 
 

 

Zingen: Lied 27: 1 en 2 

1 Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Here! 

Waar is het duister dat mij onheil baart? 

Mijn hoge burcht is Hij, niets kan mij deren, 

in zijn bescherming ben ik wel bewaard! 

Of zich de boosheid tegen mij verbindt 

en op mij loert opdat zij mij verslindt, 

ik ken geen angst voor nood en overval: 

het is de Heer die mij behouden zal! 

 

2 Eén ding slechts kan ik van de Heer verlangen,  

dit ene: dat zijn gunst mij eenmaal geeft  

Hem dagelijks te loven met gezangen,  

te wonen in zijn huis zo lang ik leef!  

Hoe lieflijk straalt zijn schoonheid van omhoog.  

Hier weidt mijn ziel met een verwonderd oog,  

aanschouwende hoe schoon en zuiver is 

zijn licht, verlichtende de duisternis. 

 Bemoediging en groet 

 

Gebed 

 

Zingen: Lied 650: 1, 2, 3, 4  

1 De aarde is vervuld 

van goedertierenheid, 

van goddelijk geduld 

en goddelijk beleid. 

 

2 Gods goedheid is te groot 

voor het geluk alleen, 

zij gaat in alle nood 

door heel het leven heen. 

3 Zij daalt als vruchtbaar zaad 

tot in de groeve af 

omdat zij niet verlaat 

wie toeven in het graf. 

 

4 Omdat zij niet vergeet 

wie godverlaten zijn: 

de wereld hemelsbreed 

zal goede aarde zijn. 

 

Gebed om verlichting met de Heilige Geest. 

 

De kinderen gaan naar de kindernevendienst 
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Inleiding op de lezing uit het Oude Testament:  

Lezing: Jeremia 29: 4-15  
4‘Dit zegt de HEER van de hemelse machten, de God van Israël, tegen de ballingen die 
Hij vanuit Jeruzalem naar Babel heeft laten voeren: 5Bouw huizen en ga daarin wonen, 
leg tuinen aan en eet van de opbrengst, 6ga huwelijken aan en verwek zonen en 
dochters, zoek vrouwen voor je zonen en huw je dochters uit, zodat zij zonen en 
dochters baren. Jullie moeten in aantal toenemen, niet afnemen. 7Bid tot de HEER voor 
de stad waarheen Ik jullie weggevoerd heb en zet je in voor haar voorspoed en vrede, 
want de voorspoed van de stad is ook jullie voorspoed. 
8Dit zegt de HEER van de hemelse machten, de God van Israël: Laat je niet misleiden 
door je profeten en waarzeggers. Hecht geen geloof aan de droomuitleggers die in 
opdracht van jullie dromen. 9Wat ze jullie in mijn naam profeteren zijn leugens. Ik heb 
hen niet gezonden – spreekt de HEER. 
10Dit zegt de HEER: Als er in Babel zeventig jaar voorbij zijn, zal Ik naar jullie omzien. Dan 
zal Ik mijn belofte gestand doen door jullie naar Jeruzalem te laten terugkeren. 11Mijn 
plan met jullie staat vast – spreekt de HEER: Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie 
ongeluk; Ik zal je een hoopvolle toekomst geven. 12Jullie zullen Mij aanroepen en weer 
tot Mij gaan bidden, en Ik zal naar jullie luisteren. 13Jullie zullen Mij zoeken en ook 
vinden, als jullie Mij tenminste met hart en ziel zoeken. 14Ik zal me door jullie laten 
vinden – spreekt de HEER – en Ik zal in je lot een keer brengen. Ik zal jullie 
samenbrengen uit alle volken en plaatsen waarheen Ik je verdreven heb – spreekt 
de HEER – en je laten terugkeren naar Jeruzalem, waaruit Ik je heb laten wegvoeren. 
15Misschien zeggen jullie: “De HEER heeft ons toch ook in Babel profeten gegeven?”  
 

Zingen: Lied 316: 1 en 2  

1 Het woord dat u ten leven riep 

is niet te hoog, is niet te diep 

voor mensen die ’t zo traag beamen. 

Het is een teken in uw hand, 

een licht dat in uw ogen brandt. 

Het roept u dag aan dag bij name. 

2 Het is niet aan de overzij. 

Wat zegt gij dan: Wie zal voor mij  

de wijde oceaan bevaren, 

wie brengt van d´ overkant der zee 

de schat der diepe wijsheid mee, 

die ’s levens raadsel kan verklaren? 

 

Lezing: Johannes 14: 14-21 
14Wanneer je iets in mijn naam vraagt, zal Ik het doen. 
15Als je Mij liefhebt, houd je dan aan mijn geboden. 16Dan zal Ik de Vader vragen jullie 
een andere pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn: 17de Geest van de waarheid. 
De wereld kan Hem niet ontvangen, want ze ziet Hem niet en kent Hem niet. Jullie 
kennen Hem wel, want Hij blijft bij jullie en zal in jullie zijn. 18Ik laat jullie niet als wezen 
achter, Ik kom bij jullie terug. 19Nog een korte tijd en de wereld zal Mij niet meer zien, 
maar jullie zullen Mij wel zien, want Ik leef en ook jullie zullen leven. 20Dan zul je 
begrijpen dat Ik in mijn Vader ben, dat jullie in Mij zijn en dat Ik in jullie ben. 21Wie mijn 
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geboden kent en zich eraan houdt, heeft Mij lief. Wie Mij liefheeft zal de liefde van mijn 
Vader en Mij ontvangen, en Ik zal mij aan hem bekendmaken.’  
 

Zingen: Lied 316: 3 en 4  

3 Het is ook in de hemel niet, 

hoe vaak gij ook naar boven ziet 

en droomt van bovenaardse streken. 

Wat gij ook in de sterren leest, 

alleen de Geest beroert de geest, 

alleen het woord kan ’t hart toespreken. 

 

4 Het woord van liefde, vrede en recht 

is in uw eigen mond gelegd, 

is in uw eigen hart geschreven. 

Rondom u klinkt de stem van God: 

vrijspraak, vertroosting en gebod, 

vlak vóór u ligt de weg ten leven. 

 

Preek 

 

Zingen: Lied 655: 1, 2, 3  

1 Zing voor de Heer een nieuw gezang! 

Hij laaft u heel uw leven lang 

met water uit de harde steen. 

Het is vol wonderen om u heen. 

 

2 Hij gaat u voor in wolk en vuur, 

gunt aan uw leven rust en duur 

en geeft het zin en samenhang. 

Zing dan de Heer een nieuw gezang! 

3 Een lied van uw verwondering 

dat nóg uw naam niet onderging, 

maar weer opnieuw geboren is 

uit water en uit duisternis. 

 

Dankgebed en voorbeden,  

afgesloten met het gezamenlijk gebeden Onze Vader 

 

Zingen: Lied 978: 1 en 4  

1 Aan U behoort, o Heer der heren, 

de aarde met haar wel en wee, 

de steile bergen, koele meren, 

het vaste land, de onzekere zee. 

Van U getuigen dag en nacht. 

Gij hebt ze heerlijk voortgebracht. 

 

4 Laat dan mijn hart U toebehoren 

en laat mij door de wereld gaan 

met open ogen, open oren 

om al uw tekens te verstaan. 

Dan is het aardse leven goed, 

omdat de hemel mij begroet. 

Zegen beantwoord door “Amen” 


