
Liturgie zondag 10 juni 2018 
Als de kerkenraad binnen is luisteren we in stilte naar een muziek gespeeld op orgel of vleugel. 

Luiden van de klok        

Als de voorganger op staat, staan allen op en zingen: 
NLB 31: 1, 4 en 6 
1 Op U vertrouw ik, Heer der heren, 
   Gij die mijn sterkte zijt. 
   Om uw gerechtigheid 
   wil nimmer mij de rug toekeren. 
   Betoon mij uw nabijheid 
   en stel mij in de vrijheid. 
  
4 In uwe handen, God almachtig, 
   beveel ik nu mijn geest. 
   Mijn hart is onbevreesd. 
   Ik ben altijd uw trouw indachtig, 
   mijn God, die als ik schreide 
   mij troostte en bevrijdde. 
  
6 Ik wil mij, Heer, in U verblijden, 
   die hulp bood in de dag 
   dat ik geen uitkomst zag, 
   die steeds mij uit de engte leidde; 
   dan mocht met lichte schreden 
   ik in de ruimte treden. 
  
Bemoediging en groet 
v. de Heer zij met u 
g. ook met u zij de Heer 
v. Onze hulp is in de Naam van de Heer 
g. die hemel en aarde gemaakt heeft 
v. die trouw houdt tot in eeuwigheid 
g. en niet loslaat het werk van zijn handen. Amen 
        (gem. gaat zitten) 
  
Gebed om ontferming 

Zingen: NLB 310: 1, 2, 3, 4 en 5 
  
1 Eén is de Heer, de God der goden, 
wie buigt voor beelden wordt misleid. 
Ga op de weg van zijn geboden 
er is geen god die zo bevrijdt! 
  
2 Houd zijn Naam hoog, houd die in ere, 
veracht, misbruik de hemel niet; 
dankbaar zal ieder respecteren 
zijn dag, zijn rust, gedenk, geniet! 
  
3 Sla wat het voorgeslacht ons leerde 
niet onnadenkend in de wind. 
Dood nooit wie zich niet kan verweren  
wie drift bemint wordt ziende blind. 
  
4 Breek geen verbond, voorgoed gesloten, 
blijf trouw aan wie u liefde gaf. 
Diefstal kan geen geluk vergroten; 
neem niet uw naaste vreugde af. 
  
 



5 Leugen en laster? Valse goden! 
Begeerte baart slechts bitterheid. 
Ga op de weg van Gods geboden  
er is geen god die zo bevrijdt! 
  
Gebed om verlichting met de Heilige Geest 
  
Schriftlezing: Job 38 en Job 40 1-5 
  
Zingen: NLB: 73: 8, 9 en 10 
8 Hoe was ik in opstandigheid 
   een dwaas voor U die wijsheid zijt. 
   Ik zag geen zin meer in het leven, 
   dat door het kwade scheen omgeven, 
   dat naar geen doel meer scheen gericht. 
   Ik was voor U, die troont in 't licht, 
   een zot, die ziet en niet verstaat, 
   een dier, het weet niet waar het gaat. 
  
9 Nu blijf ik bij U voor altijd, 
   God die mij troost, die bij mij zijt, 
   mijn twijfel stilt en mijn verlangen, 
   die mij in liefde houdt omvangen. 
   Gij neemt mij bij de rechterhand, 
   Gij zijt getrouw, uw raad houdt stand, 
   uw wijsheid is het die mij leidt 
   en eenmaal kroont met heerlijkheid. 
  
10 Wie heb ik in de hemel, Heer, 
   behalve U, mijn troost en eer? 
   Wat kan op aarde mij bekoren? 
   Alleen bij U wil ik behoren. 
   Al zou mijn vlees en hart vergaan, 
   toch zal ik, God, voor U bestaan, 
   wie ik mijn leven toevertrouw, 
   Gij zijt de rots waarop ik bouw. 
 
Schriftlezing: Jacobus 5: 7-11 
 
Zingen: NLB 942: 1, 2, en 3 
1 Ik sta voor U in leegte en gemis. 
   Vreemd is uw naam, onvindbaar zijn uw wegen. 
   Zijt Gij mijn God, sinds mensenheugenis, 
   dood is mijn lot, hebt Gij geen andere zegen? 
   Zijt Gij de God bij wie mijn toekomst is? 
   Heer, ik geloof, waarom staat Gij mij tegen? 
  
2 Mijn dagen zijn door twijfel overmand, 
   ik ben gevangen in mijn onvermogen. 
   Hebt Gij mijn naam geschreven in Uw hand, 
   zult Gij mij bergen in uw mededogen? 
   Mag ik nog levend wonen in uw land, 
   mag ik U eenmaal zien met nieuwe ogen? 
  
3 Spreekt Gij het woord dat mij vertroosting geeft, 
   dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede. 
   Open die wereld die geen einde heeft, 
   wil alle liefde aan uw mens besteden. 
   Wees Gij vandaag mijn brood zowaar Gij leeft 
   Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden. 



  
Verkondiging 
 
Zingen: 91a: 1, 2 en 3 
1 Wie in de schaduw Gods mag wonen, 
hoeft niet te vrezen voor de dood. 
Zoek je bij Hem een onderkomen, 
dan wordt zijn vrede jou tot brood. 
God legt zijn vleugels van genade 
beschermend om je heen als vriend. 
En Hij bevrijdt je van het kwade, 
opdat je eens geluk zal zien. 
  
2 Engelen zendt Hij alle dagen 
om jou tot vaste gids te zijn. 
Zij zullen je op handen dragen 
door een woestijn van hoop en pijn. 
Geen bange nacht zal je doen beven, 
geen ziekte waar een mens van breekt. 
Lengte van leven zal God geven, 
rust aan de oever van een beek. 
  
3 Geen duister zal je overvallen, 
er is een licht dat eeuwig brandt. 
Duizenden doden kunnen vallen, 
jij blijft geschreven in Gods hand. 
God is een schild voor zijn getrouwen, 
die leven van geloof alleen. 
Hij zal een nieuwe hemel bouwen 
van liefde om hun tranen heen. 
  
Gebeden 
 
Inzameling van de gaven 
1e voor Stichting bootvluchteling, 2e PGEmmen 

Stichting Bootvluchteling wil een verschil maken op de plekken waar dat het meest nodig is. Het werk 

is volledig afhankelijk van steun door particulieren en organisaties, ze ontvangen geen subsidies. Wilt 
u meer weten over deze stichting en haar werk kijk dan op de website bootvluchteling.nl 
U kunt ook een gift overmaken op: NL97 RBRB 0918 9326 37 t.n.v.                                                    
St. Bootvluchteling.  

  
Zingen: NLB 416 
1 Ga met God en Hij zal met je zijn, jou nabij op al je wegen 
met zijn raad en troost en zegen. Ga met God en Hij zal met je zijn. 
  
2 Ga met God en Hij zal met je zijn: bij gevaar, in bange tijden, 
over jou zijn vleugels spreiden. Ga met God en Hij zal met je zijn. 
  
3 Ga met God en Hij zal met je zijn: in zijn liefde je bewaren, 
in de dood je leven sparen. Ga met God en Hij zal met je zijn. 
  
4 Ga met God en Hij zal met je zijn, tot wij weer elkaar ontmoeten, 
in zijn naam elkaar begroeten. Ga met God en Hij zal met je zijn. 
  
Zegen: Gem. zingt: Amen, Amen.                                                                                                       
 

http://bootvluchteling.nl/

