
 
 

 

 
ORDE VAN DIENST 

 
Zondag 8 augustus 2021 
8e zondag van de zomer 

Thema: zoek de wegen van de wijsheid 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Voorganger ds Arrie van Nierop, organist Jan Spijker, ouderling Barbara van de Pol diaken 

Hans Nagelkerke. 
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Inleidend orgelspel  

Welkom 

 

Moment van stilte - aansteken van de kaarsen 

          We gaan staan 
Voorganger: We begroeten elkaar in de naam van God die sprak 

“er zij licht”  
Allen:   EN ER WAS LICHT 
Voorganger:   In de naam van Jezus 
Allen:    GODS LICHT IN DE DUISTERNIS 
Voorganger:   In de naam van de Heilige Geest 
Allen:    DIE MENSEN AAN HET LICHT BRENGT AMEN 

 
Gebed van toenadering 

 
Voorganger:  .....  

  eeuwige God, wees ons genadig 
Allen:  EN DOE ONS WEER IN VREDE LEVEN. AMEN. 
        We gaan zitten 
 
Zingen: psalm 90: 1 en 6 
  
Gebed  
 
Inleiding op het thema: zoek de wegen van de wijsheid  
 
Lezing Wijsheid 8: 2 – 10  
2Ik werd verliefd op de wijsheid, van jongs af aan heb ik haar 
begeerd. Ik aanbad haar schoonheid en trachtte haar als bruid te 
verwerven. 3Zij doet haar edele afkomst eer aan door met God te 
leven, en hij die over alles heerst heeft haar lief gekregen. 4Ze is in 
Gods kennis ingewijd, ze stemt in met zijn daden. 5Indien rijkdom al 
begerenswaard is in het leven, wat is er rijker dan de wijsheid, die 
alles tot stand brengt? 6Indien inzicht al iets voortbrengt, hoeveel te 
meer dan de wijsheid, die maakster is van alles wat er is? 7Indien 
iemand de gerechtigheid liefheeft: het is de wijsheid die deugden 
voortbrengt. Zij leert bezonnenheid en scherpzinnigheid, 
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rechtschapenheid en moed, en niets is nuttiger in het leven van een 
mens dan deze deugden. 8En indien iemand een schat aan kennis 
zoekt: zij kan verhalen van voorbije dingen en voorspellen wat 
komen gaat. Zij doorgrondt de wendingen in redeneringen en kent 
de oplossingen van raadsels. Van tekenen en wonderen is zij 
tevoren op de hoogte, zij weet ook waar de geschiedenis op 
uitloopt. 
9Daarom besloot ik haar in huis te nemen, ik wilde met haar leven. 
Want ik wist dat zij mij goede raad zou geven en mij zou 
bemoedigen in tijden van zorg en verdriet.  
 
Zingen: lied 849: 1 en 2  
 
Lezing 1 Korintiërs 1: 18 – 25  
 
Zingen: lied 849: 3  
 
Overdenking 
 
Zingen: lied 1001 
 
Gebeden Dankgebed, diaconale voorbeden, stil gebed en afsluitend 
bidden we het ‘Onze Vader’  

 
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. 

 
Mededelingen en bloemengroet 
  
Zingen: lied 313: 1 en 5 
      We gaan staan 
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Zegen  
  
 
Allen:      A - MEN 
 
Uitleidend orgelspel  
 

Mededelingen 

 
Tijdens het uitleidend orgelspel wordt u uitgenodigd om uw plek te 
verlaten. Wilt u nog even rustig luisteren naar het orgelspel? Blijft u 
dan gerust zitten.  
 
Collecte 
Bij de deur is ook de mogelijkheid om uw gaven voor de collecte te geven. 
Geen contant geld bij de hand? U kunt ook een gift geven met de app 
‘Givt’. Installeer de app, en volg de aanwijzingen.  
De eerste collecte is voor Diaconie 
De tweede collecte is voor Kerk 
 
Zondagmiddagconcert:  
Vanmiddag om 15 uur in de Grote of St. Bavokerk 
Koororgel/beiaard; Jan Spijker, koororgel; Klaas de Haan, beiaard; i.s.m. 
Vrienden van de Grote Kerk, aanmelden via www.bavovrienden.nl 
 
Theemiddag 
Op dinsdagmiddag 10 augustus in de Nieuwe Kerk van 14.00 uur tot 
15.30 uur 
Er zal telkens een bepaald thema centraal staan. Aanmelden is niet nodig.  
Heeft u vervoer nodig? Bellen naar Hester Wesselius 06 - 29 30 75 89.  
 
Jazzdienst 22 augustus 2021  
Zondag 22 augustus is er om 10 uur in de Grote of St. Bavokerk een 
Jazzdienst. Er is de geïmproviseerde muziek van het Duo IN en hun 
album ‘Slow Walk’ te beleven. Het duo bestaat uit Sun-Mi Hong op drums 
en Alistair Payne op trompet. De voorganger is stadspredikant ds. Tom de 
Haan. 
 


