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Orgelspel: Johann Sebastian Bach (1685-1750): Choralvorspiel ‘Vater unser im
     Himmelreich’ BWV 762

- INTREDE Intredelied: Lied 215, vers 1, 3 en 4 (staande tot na lied 215 vers 7)
Bemoediging en Groet:
Voorganger: De Heer zij met u
Gemeente: Ook met u zij de Heer
Voorganger: Onze hulp in de naam van de Heer
Gemeente: Die hemel en aarde gemaakt heeft
Voorganger: Genade zij u en vrede, van God onze Vader,
door Zijn Zoon Jezus Christus en door de Heilige Geest.
Gemeente: Amen
Lied 215 vers 5 en 7    (Hierna gaat de gemeente zitten)
Aansteken van de kaarsen door het Kind van de zondag
Inleiding op het Hooglied
Smeekgebed
Glorialied: Lied 838, vers 1, 3 en 4

- DE SCHRIFTEN De kinderen gaan naar de kindernevendienst.
We zingen samen uit: Hanna Lam /Wim ter Burg, Verzamelbundel
“Alles Wordt Nieuw”, bijbelliederen voor de jeugd, III,19
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2. Als je geen antwoord geeft op verdriet.
zullen de tranen niet drogen.
Als je het leed in de wereld niet ziet,
worden Gods woorden verbogen. Refrein
3. Als je geen oog hebt voor het gemis,
als je geen brood weet te delen,
denk dan aan Jezus die brood en die vis,
uit liefde deelde met velen.
Refrein
4. Als je geen liefde hebt voor elkaar,
is er geen hoop meer op zegen.
Kinderen, maak de liefde toch waar:
schrijf het op alle wegen.
Refrein
Gebed: bij de opening van de Schriften
Lied 791, vers 1
Schriftlezing: Hooglied 2, 8-17
8		
Hoor! Mijn lief! Kijk! Hij komt, springend over de bergen, dansend over de heuvels.
9
Als een gazelle is mijn lief, als het jong van een hert. Kijk! Hij staat al bij de muur.
Hij blikt door het venster, tuurt door de spijlen.
10
Mijn lief roept mij toe: ‘Sta op, vriendin! Mooi meisje, kom!
2

Kijk! De winter is voorbij, voorbij zijn de regens, weggegaan.
De bloemen zijn verschenen op het veld, nu breekt de zangtijd aan, het koeren
van de duif klinkt op het land.
13
De vijgenboom is al vol vruchten, de wijnstok rankt en geurt. Sta op, vriendin,
Mooi meisje, kom!
14
Mijn duif in de rotskloof, verscholen in de bergwand, laat mij je gezicht zien, laat
mij luisteren naar je stem, want je stem is zo lieflijk, je gezicht zo bekoorlijk.’
15
Vang voor ons de vossen, vang die kleine vossen. Ze vernielen de wijngaard, onze
wijngaard vol bloeiende ranken.
16
Mijn lief is van mij, en ik ben van hem. Hij weidt tussen de lelies.
17
Nu de dag weer ademt en het duister vlucht-ga nu weg, mijn lief. Spring als een
gazelle, als het jong van een hert over de geurige bergen.
11
12

Lied 791, vers 2
Schriftlezing: Hooglied 4, 1a. 7-15;
1a
Je bent zo mooi, vriendin van mij, je bent zo mooi! Je ogen zijn duiven, door je
sluier heen.
7
Vriendin, aan jou is alles mooi, niets ontsiert je schoonheid.
8
Mijn bruid, ga met me mee, kom mee, weg van de Libanon. Daal af van de top
van de Amana, de top van de Senir, de Hermon. Weg van de bergen waar
leeuwen huizen, weg van de holen waar panters schuilen.
9
Zusje, bruid van mij, je brengt me in vervoering, je brengt me in verrukking met
maar één blik van je ogen, met één flonker van je ketting.
10
Zusje, bruid van mij, hoe heerlijk is jouw liefde, hoeveel zoeter nog dan wijn.
Hoeveel zoeter is je geur dan alle balsems die er zijn.
11
Mijn bruid, je lippen druipen van honing, melk en honing proef ik onder je tong,
je kleed geurt naar de Libanon.
12
Zusje, bruid, een besloten hof ben jij, een gesloten tuin, een verzegelde bron.
13
Aan jou ontspruit een boomgaard vol granaatappels, met een overvloed aan
vruchten, hennabloemen, nardusplanten,
14
nardus en saffraan, kalmoes en kaneel, wierookbomen, allerlei soorten, mirre,
aloë, balsems, allerfijnst.
15
Je bent een bron omringd door tuinen, een put met helder water, een bergbeek
van de Libanon.
Lied 791, vers 3
Schriftlezing: Hooglied 5,2-8;
Ik sliep, maar mijn hart was wakker. Hoor! Mijn lief klopt aan! ‘Doe open, zusje,
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mijn vriendin, mijn duif, mijn allermooiste. Mijn hoofd is nat van de dauw, mijn
lokken vochtig van de nacht.’
3
‘Maar ik heb mijn kleed al uitgedaan, moet ik het weer aandoen? En ik heb mijn
voeten al gewassen, moet ik ze weer vuil maken?’
4
Mijn lief stak zijn hand naar binnen, een siddering trok door mij heen-om hem!
5
Toen sprong ik op, ik ging hem opendoen. Mijn handen dropen van mirre, mirre
vloeide van mijn vingers op de grendel van de deur.
6
En ik deed open voor mijn lief, maar hij was weg, mijn lief was weggegaan. Een
duizeling beving mij toen ik zag dat hij er niet meer was. Ik zocht hem, maar ik
vond hem niet, ik riep hem, maar hij antwoordde niet.
7
De wachters vonden mij op hun ronde door de stad. Ze sloegen mij, ze
verwondden mij, ze rukten mij de sluier af, de wachters van de muren.
8		
Ik bezweer je, meisjes van Jeruzalem, als jullie mijn lief vinden, wat zeggen jullie
tegen hem? Dat ik ziek van liefde ben.
Lied 791, vers 4
Schriftlezing: Hooglied 7:1b-6;
1b
Wat zijn je voeten mooi in je sandalen, koningskind! Je heupen draaien sierlijk
rond, de schepping van een kunstenaar.
2
Je navel is een ronde kom, die gevuld is met kruidige wijn. Je buik is een bergje
tarwe, dat door lelies wordt omzoomd.
3
Je borsten zijn als kalfjes, als de tweeling van een gazelle.
4
Je hals is als een toren van ivoor, je ogen als de vijvers van Chesbon, bij de
poort van Bat-Rabbim. Je neus is als een toren van de Libanon, die uitkijkt over
Damascus.
5
Je hoofd rijst op als de Karmel, omkruld door purperen lokken, waarin een
koning ligt verstrikt.
6
Wat ben je mooi, wat ben je bekoorlijk, liefde en verrukking, dat ben jij.
Lied 791, vers 5
Schriftlezing: Hooglied 7:11-14; Hooglied 8,1-4;6-7
Kom, mijn lief, laten we het veld in gaan, en tussen de hennabloemen slapen.
12
Laten we de wijngaard in gaan, morgenvroeg, en kijken of de wijnstok al is
uitgebot, zijn bloesems al ontloken zijn, de granaatappel al bloeit. Daar zal ik
jou beminnen.
13
De liefdesappels geuren al. Boven onze poorten hangt een keur van vruchten,
vers geplukte, goed gedroogde. Mijn lief, ik heb ze bewaard voor jou.
8.1
Was jij maar mijn broertje, dronk jij nog maar aan mijn moeders borst.
11
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Als ik je dan vond, daar buiten, dan kuste ik jou, en niemand zou me
verachten.
2
Dan nam ik je mee en bracht je in mijn moeders huis. Dat heb ik van haar
geleerd. Ik gaf je kruidige wijn te drinken, van het sap van mijn granaatappel.
3
Mijn hoofd rust op zijn linkerarm, met zijn rechterarm omhelst hij mij.
4		
Meisjes van Jeruzalem, ik bezweer je: wek de liefde niet, laat haar niet
ontwaken voordat zij het wil.
6
Draag mij als een zegel op je hart, als een zegel op je arm. Sterk als de dood is
de liefde, beklemmend als het dodenrijk de hartstocht. De liefde is een
vlammend vuur, een laaiende vlam.
7
Zeeën kunnen haar niet doven, rivieren spoelen haar niet weg. Zou een man
met al zijn rijkdom liefde willen kopen, dan werd hij smadelijk veracht.
Lied 791, vers 6

- UITLEG EN VERKONDIGING –
Liefde als wederzijds geschenk

Lied 324, vers 1, 2 en 3
Voorbeden

- GEBEDEN EN GAVEN -

Stil gebed
Allen:    Onze Vader die in de hemel zijt; Uw naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome. Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.
Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid.  
In eeuwigheid. Amen
Inzameling van gaven voor de Diaconie
Orgelspel: Orgelmuziek bij lied 422
De kinderen komen terug in de kerk
Slotlied: Lied 422
5

- WEGZENDING EN ZEGEN Zegen
Uitgangscollecte voor de kerk
Orgelspel: Johann Sebastian Bach (1685-1750): Praeludium en Fuga in C BWV 553

Na de dienst bent u van harte uitgenodigd om met elkaar,
in de ruimte onder de toren, een kopje koffie te drinken.
Bedankt voor uw en jouw komst,
gezegende week en graag tot volgende week zondag!

Nieuwe ambtsdager
Wij hebben mevrouw A. Lantink bereid gevonden om wijkcontactpersoon te
worden.
Eventuele bezwaren met opgaaf van reden kunt u, voor 30 augustus 2019,
schriftelijk indienen bij de scriba.
Namens de kerkenraad,
Bart Methorst, scriba
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