
Liturgie voor zondag 1 oktober 2017 
   
Muziek vooraf  
U kunt voor de dienst naar voren gaan en een kaarsje aansteken in de wereldbol voor iets of iemand 
of voor uzelf. 
  
Als de kerkenraad binnen is, wordt in stilte geluisterd naar muziek, als voorbereiding op de 
dienst. 
  
Ter overdenking:  

Er is een tijd om te ontvlammen en een tijd om te verkillen, een tijd om te omhelzen en af te weren, 
een tijd om te zoeken en een tijd om te verliezen. (Prediker 3: 5) 
  
Luiden van de klok 
  
Als de voorganger opstaat, staan allen op en zingen: NLB 571 
1 In stille nacht houdt Hij de wacht 
   waar alle anderen slapen. 
   De ogen zwaar, de harten moe, 
   hebben wij Hem verlaten. 
  
2 Waarom blijft niet het laatste lied 
   in onze harten hangen? 
   De lofzang klonk, maar is verstomd. 
   De dood houdt ons omvangen. 
  
3 De beker vol van vreugdewijn 
   heeft Hij met ons gedronken. 
   Een bittere kelk vol eenzaamheid 
   hebben wij Hem geschonken. 
  
4 In stille nacht heeft Hij volbracht 
   de doortocht voor ons leven. 
   De nieuwe morgen van Gods trouw 
   heeft Hij aan ons gegeven. 
  
5 Tot aan het einde van de tijd 
   zal ik zijn wachtwoord horen: 
   Waakt dan en bidt! Zo blijft Hij mij, 
   en ik Hem toebehoren. 
  
Begroetingen bemoediging 

V:  De Heer zij met u 

G:  Ook met u zij de Heer 

V:  Onze hulp is in de naam van de Here God 

G:  Die hemel en aarde gemaakt heeft, 

V:  Die trouw blijft tot in eeuwigheid 

G:  En niet laat varen het werk van zijn handen. 

V:  Genade, barmhartigheid en vrede voor u, van God de  

 Vader, de Zoon en de Heilige Geest. 

G:  AMEN      Gemeente gaat zitten 

  

Welkom 

Zingen: NLB 754: 1, 2 

1 Liefde Gods die elk beminnen hemelhoog te boven gaat, 
   kom in onze harten binnen met uw milde overdaad. 
   Jezus, één en al ontferming, daal vanuit de hoge neer 
   met uw heerlijke bescherming in ons bevend hart, o Heer. 
  



2 God almachtig boven mate, die zo nederig verscheen, 
   keer opeens terug en laat ons 
   nooit meer, nooit meer hier alleen. 
   Laat ons in de kerk U prijzen met uw heiligen omhoog 
   tot in 's hemels paradijzen wij U zien van oog tot oog. 
  

Gebed 

  

Schriflezing: 1 Koningen 18: 1  - 18 

  

Zingen: NLB 43: 1, 2, 3 

1 O God, kom mijn geding beslechten, 
   verlos mij van wie U versmaadt, 
   Boosdoeners willen met mij rechten, 
   die niet aan trouw en waarheid hechten. 
   Doe mij ontkomen aan hun haat,  
   o Heer, mijn toeverlaat. 
  
2 Zijt Gij dan niet mijn burcht gebleven, 
   de sterke vesting van mijn hart? 
   Waarom hebt Gij dan nu mijn leven 
   aan mijn belagers prijsgegeven? 
   Waarom ga ik gebukt van smart, 
   gekleed in somber zwart? 
  
3 O Here, God, kom mij bevrijden, 
   zend mij uw waarheid en uw licht 
   die naar uw heilige berg mij leiden, 
   waar Gij mij woning wilt bereiden. 
   Geef dat ik door U opgericht 
   kom voor uw aangezicht. 
  

Preek 

  

Meditatieve orgelmuziek 

  

Zingen: NLB 317 

1 Grote God, Gij hebt het zwijgen 
   met uw eigen, 
   met uw lieve stem verstoord. 
   Maar de weg tot U begaanbaar, 
   wees verstaanbaar; 
   spreek Heer, uw gemeente hoort. 
  
2 Heer, uw boodschap staat geschreven, 
   ons ten leven, 
   maak uw schrift het levend woord. 
   Zie het boek van uw behagen 
   opgeslagen; 
   spreek Heer, uw gemeente hoort. 
  
3 Roep ons uit de doodse dalen 
   waar wij dwalen, 
   door een vreemde stem bekoord. 
   Breng ons naar de heilge stede 
   van uw vrede. 
   Spreek Heer, uw gemeente hoort. 
  
 



Bericht van overlijden, Zingen: NLB.961  

Niemand leeft voor zichzelf,  

niemand sterft voor zichzelf. 

Wij leven en sterven voor God onze Heer,  
aan Hem behoren wij toe. 
  

Dankgebed, voorbeden en Onze Vader 

  

Inzameling van de gaven 

De 1e collecte is voor Kerk en Israël,de 2e voor de wijkkas. 

  
Slotlied zingen: NLB 704: 1, 2 
1 Dank, dank nu allen God 
   met hart en mond en handen, 
   die grote dingen doet 
   hier en in alle landen, 
   die ons van kindsbeen aan, 
   ja, van de moederschoot, 
   zijn vaderlijke hand 
   en trouwe liefde bood. 
  
2 Die eeuwig rijke God 
   moge ons reeds in dit leven 
   een vrij en vrolijk hart 
   en milde vrede geven. 
   Die uit genade ons 
   behoudt te allen tijd, 
   is hier en overal 
   een helper die bevrijdt. 
  
Zegen, gemeente zingt: Amen, amen 
  
 


