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BIJ DE MORGENDIENST 
Vandaag gaat het over dankbaarheid als levenshouding. We 
lezen Efeziërs 5: 15-20. Daarin staat: “Dank altijd voor alle 
dingen God en de Vader in de Naam van onze Heere Jezus 
Christus. (vs 20).” God altijd voor alle dingen danken? Hoe 
zou dat kunnen? 
LITURGIE 
• Op Toonhoogte 233  
• Psalm 95 vers 1 en 3 
• Kinderlied:  Op Toonhoogte 491 
• Schriftlezing: Efeze 5: 15-20 
• Psalm 119 vers 62 
• Verkondiging 
• OTH – Kom nu Zijn poorten 
• Gezang 330 vers 1 en 2 
 
DANK 
Wij danken u hartelijk voor de mooie bloemen. Vooral in 
deze tijd is het fijn om een blijk van verbondenheid te mo-
gen ontvangen van uit de gemeente. Met vriendelijke groet 
Sieger & Dora Bronnewasser. 
 
BLOEMENGROET 
Deze week zijn er weer twee bloemengroeten vanuit de ge-
meente als teken van meeleven en verbondenheid met el-
kaar. 
Wij willen Marijke de Geer daar mee verrassen.  
En ook Nico en Adri Noomen. 
Door de corona periode hebben we elkaar nog niet zo ont-
moet. Dat is natuurlijk heel jammer. Op deze manier kunnen 
wij elkaar toch vasthouden.  
Nico blijft het brengen van de sticks trouw doen en waar het 
op dit gebied nodig is zal hij helpen.  
Wij wensen jullie alle goeds toe. En Gods nabijheid. 

De bloemen zijn gehaald en gebracht door Anneke van Keu-
len en Esther Heijndijk. 
  
MEELEVEN 
Bella Joossens mocht dinsdag 24 augustus het ziekenhuis 
verlaten. Zij moet nog wel een poosje revalideren en aan-
sterken. Ze is heel blij en dankbaar dat zij dat in de Marnix 
mag doen. 
Als u een kaartje wil sturen of een bezoekje wil brengen dan 
wordt dat op prijs gesteld. 
 Wij wensen je een voorspoedig herstel toe, Bella. 
 
 
ZINGEN TIJDENS DE DIENST 
Alweer enige tijd kunnen we in de Grote Kerk weer samen 
zingen. We hebben gemerkt dat het van grote waarde is. 
Lange tijd was alleen solozang mogelijk. Inmiddels hebben 
we besloten de voorzang te stoppen. Het is niet meer nodig. 
Wij willen de solisten die inmiddels meer dan een jaar de lie-
deren solo gezongen hebben heel hartelijk bedanken voor 
hun bijdragen aan de kerkdiensten. Door jullie inzet kon de 
lofzang gaande worden gehouden! 
 

OPPAS  
Vanaf zondag 5 september willen we weer gaan beginnen 
met de crèche tijdens de ochtenddienst. Kinderen van 0-
4 jaar zijn welkom, maar moeten wel van tevoren worden 
aangemeld via de website: www.grotekerkvlaardin-
gen.nl/reserveren-kerkdienst. Opgeven kan tot zaterdag 
20.00 uur. 
 
UITZICHT - KERKDIENSTEN WEER TE BELUISTEREN 
Sinds afgelopen zondag is het voor de zelfstandige bewo-
ners van Uitzicht weer mogelijk om de kerkdiensten welke 
vanuit de Grote Kerk worden uitgezonden, live te beluiste-
ren (via kanaal 4). Het heeft wel even geduurd voordat het 
technische probleem was opgelost. We zijn blij om nu ook u 
weer zondag te kunnen verwelkomen, dus ‘Welkom terug!’ 
en goede diensten toegewenst.  
Namens de wijkkerkenraad, Jan van der Sar (diaken) 
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LIEDEREN DEZE MORGEN 
• Op Toonhoogte 233  

Spreek, o Heer, door uw heilig woord, 
dat ons hart U hoort en verzadigd wordt. 
Zaai uw woord, plant het diep in ons, 
en verander ons naar uw evenbeeld, 
zodat Christus' licht in ons zichtbaar is, 
onze daden maakt tot getuigenis. 
Spreek, o Heer, en voltooi in ons, 
wat uw hand begon tot uw heerlijkheid. 
 
Leer ons Heer, uw volmaakte weg, 
echte need'righeid en gehoorzaamheid. 
Toets ons hart en ons denken nu, 
in het heilig vuur van uw zuiverheid. 
In geloof zien wij dan uw majesteit, 
en uw liefde leidt ons tot heerlijkheid. 
Woord van hoop, dat ons leven deed, 
overwinning geeft over ongeloof. 
 
Spreek, o Heer, maak ons denken nieuw, 
laat de diepten zien van uw plan met ons. 
Woord dat klonk voor de tijd begon, 
onze vaste grond tot in eeuwigheid. 
Uw genade geeft ons de zekerheid: 
al wat U belooft, wordt eens werk'lijkheid. 
Spreek, o Heer, en voltooi uw kerk, 
en uw scheppingswerk tot uw heerlijkheid. 
Uw genade geeft ons de zekerheid: 
al wat U belooft, wordt eens werk'lijkheid. 
Spreek, o Heer, en voltooi uw kerk, 
en uw scheppingswerk tot uw heerlijkheid. 
 
Spreek, o Heer, en voltooi in ons 
wat uw hand begon tot uw heerlijkheid. 

 
• Kinderlied: Op Toonhoogte 491 

Een rivier vol van vrede, 
een rivier vol van vrede, 
een rivier vol van vrede, 
in mijn hart. 
 
Een fontein vol van blijdschap, 
een fontein vol van blijdschap, 
een fontein vol van blijdschap, 
in mijn hart. 
 
Ik heb lief als mijn Jezus, 
ik heb lief als mijn Jezus, 
ik heb lief als mijn Jezus 
in mijn hart. 
 
Een rivier vol van vrede, 
een fontein vol van blijdschap 
ik heb lief als mijn Jezus 
in mijn hart. 

 
 
 
 
 

• OTH: Kom nu zijn poorten 
(M) Komt nu zijn poorten) 
Met dankzegging binnen.) 2x 
(V) Gaat tot zijn voorhof) 
In met lof.) 
 
(Allen) Verheugt u, 
Weest blij in onze Schepper, 
Verheugt u, weest blij 
In de Vader van ′t Licht. 
Verheugt u, 
Weest blij in onze Redder, 
Verheugt u in Hem, 
Die was en die is. 

 
 
LIEDEREN DEZE MIDDAG 
• Psalm 1 vers 1 en 2 (OB) 
• Psalm 34 vers 1 en 4 
• Gezang 14 
• Schriftlezing(en): 2 koningen 4: 38-44, Markus 8: 1-9 
• Gezang 488 vers 1, 3 en 4 
• Verkondiging 
• Gezang 390 
• Psalm 150 vers 1 en 2 


