
LITURGIE ADA-DIENST OP zondag 30 mei 2021 in Bredevoort. 
 
Predikant Ds. H. Wassink- Pluimers 
ADA commissie 
 
Voor de dienst kijken we naar natuurbeelden met muziek 
 
Woord van welkom en afkondigingen  
 
Muziek: Openingslied 216  
 
Stil gebed  
 
Votum en groet  
 
Uitleg van het thema: ‘ Verwondering” en stilstaan bij het gemaakte bloemstuk  
 
Gebed om verlichting met Heilige Geest  
 
Schriftlezing: Psalm 104  Met op de achtergrond bijpassende natuurbeelden  
 
Muziek: Lied 981: Zolang er mensen zijn op aarde  
 
Verhaal van de rijke bramenplukker (Godfried Bomans)   
 
Muziek: Lied 407: Opwekking  
 
Overdenking 
 
Muziek: Lied 982 
 
Gedicht:  “Hoe groot zijt Gij” van E. IJskes-Kooger   
 
Als ik uw hemel zie 
het kunstwerk van Uw handen. 
Als ik de golven zie 
die breken op de stranden. 
 
Als ik de bergen zie 
zo groot, zo onbewogen. 
Als ik de bliksem zie: 
een glimp van Uw vermogen. 
 
Als ik Uw schepping zie 
zo schoon, zo onvolprezen. 
Als ik Uw namen zie 
op al Uw werk te lezen – 
hoe groot zijt Gij! En zie, 
Gij wilt mijn Vader wezen.  
 



Gebeden met afsluitend onze Vader aangepast (Michaversie)  
 
Onze Vader die in de hemel zijt, 
U bent ook aanwezig in de lucht, de aarde, de bossen en oceanen 
Uw naam worde geheiligd, 
Door de zorg die we tonen voor uw schepping 
Uw Koninkrijk kome 
Alles wat U maakt is goed 
Uw wil geschiedde op aarde zoals in de hemel 
Uw wil om de aarde te bewerken en te verzorgen 
Geef ons vandaag ons dagelijks brood 
Opdat iedereen voldoende mag hebben om het leven in volheid te leven 
Vergeef ons onze zonden 
Onze hebzucht, onze uitbuiting, ons gebrek aan zorg voor komende geslachten 
Zoals ook wij onze schuldenaren vergeven 
Door verzoening met gerechtigheid en vrede 
Leid ons niet in verzoeking 
Om heersen over gelijk te stellen aan uitbuiting 
Maar verlos ons van het kwaad 
Het kwaad van het vernietigen van uw goede schepping 
Want van U is het koninkrijk 
Van U Heer, niet van ons, 
De kracht en de heerlijkheid 
In Jezus’ kruis en in Zijn wederopstanding 
In eeuwigheid 
U was het begin en U bent het einde 
Amen 
Dat het zo moge zijn.  
 
 
Muziek: Slotlied: 978  
 
Zegen 
 
Filmpje over omgeving Aalten van Johan Klein Nibbelink  


