
Liturgie voor zondag 14 oktober 2018 
  
Muziek vooraf 
U kunt voor de dienst naar voren gaan en een kaarsje aansteken in de wereldbol voor iets of iemand 
of voor uzelf. 
Ook kunt u een voorbede aanvragen op het plankje naast de wereldbol. 
  
Als de kerkenraad binnen is, wordt in stilte geluisterd naar muziek als voorbereiding op de 
dienst. 
  
Luiden van de klok 
  
Als de voorganger opstaat, staan allen op en Zingen: NLB 868: 1, 5 
1 Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere. 
   Laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren. 
   Kom allen saam,  psalmzing de heilige naam, 
   loof al wat ademt de Here. 
  
5 Lof zij de Heer met de heerlijkste naam van zijn namen, 
   christenen loof Hem met Abrahams kinderen samen. 
   Hart wees gerust, Hij is uw licht en uw lust. 
   Alles wat ademt zegt: Amen. 
  
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 Here God  
G: die hemel en aarde gemaakt heeft,  
V: die trouw blijft tot in eeuwigheid  
G: en niet loslaat 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)  
  
Inleiding 
  
Gebed met gezongen Kyrie eleison Ev.lb 256 
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. 
  
Zingen, Loflied: NLB 8b: 1, 3, 4 
1 Zie de zon, zie de maan, zie de sterren in hun baan, 
   sterren ontelbaar, overal vandaan. 
   Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan. 
   Heer, hoe heerlijk is uw Naam! 
  
3 Ruik een bloem, ruik een vrucht, ruik de geuren in de lucht, 
  geuren ontelbaar, zweven af en aan. 
  Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan. 
  Heer, hoe heerlijk is uw Naam! 
  

4 Voel je hart, voel je huid, voel je adem als je fluit. 
  Mensen ontelbaar, overal vandaan. 
  Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan. 
  Heer, hoe heerlijk is uw Naam! 
  

Gebed om verlichting met de Heilige Geest  
  
Lezen: Jona 4: 2-4, 10-11 
  
 



Zingen: NLB 825: 1, 3 
1 De wereld is van Hem vervuld, die 't kennen gaat te boven, 
   wiens heerlijkheid ons is verhuld, in vonken licht verstoven. 
   Geen mensenoog heeft Hem gezien 

   wien elk zijn tempel bouwt, in wien onwetend wij geloven. 
  

3 Hij blies ons van zijn adem in. Hij, hemelhoog verheven, 
   heeft ons in Adam één begin, één levensdoel gegeven: 
   te wonen op zijn aarde, waar 
   het goed is, goed om met elkaar in zijn verbond te leven. 
  
Lezen: Romeinen 2: 16 
  
Zingen: NLB 825: 4, 10 
4 Hij meet ons tijd en ruimte toe genoeg om Hem te vinden. 
   Hij kent ons toch, Hij weet toch hoe wij tasten in den blinde 

   naar Hem, uit wie ons leven is.  
   Eens treedt Hij uit de duisternis  
   en noemt ons zijn beminden. 
  
10 Hoor dan de stem van Christus, die uit aller heren landen 

   u tot zich roept, - hoor Hem, voor wie 

   de dood zelfs werd te schande:  
   bekeer u, die nog spot en lacht, de grote dag, de grote nacht, 
   het oordeel is ophanden. 
  
Overdenking  
  
Zingen: Ev. Lb 189a: 1, 2, 3 
1 Vaste rots van mijn behoud, als de zonde mij benauwt, 
   laat mij steunen op uw trouw, laat mij rusten in uw schauw, 
   waar het bloed door u gestort, mij de bron des levens wordt. 
 
2 Jezus, niet mijn eigen kracht, niet het werk door mij volbracht, 
   niet het offer dat ik breng, niet de tranen die ik pleng, 
   schoon ik ganse nachten ween, kunnen redden, Gij alleen. 
 
3 Zie, ik breng voor mijn behoud U geen wierook, mirr' of goud; 
   moede kom ik, arm en naakt, tot de God, die zalig maakt, 
   die de arme kleedt en voedt, die de zondaar leven doet 
  
Voorbeden en Onze Vader  
  
Inzameling van de gaven  
1e collecte voor: Werelddiaconaat, 2e voor de Kerk, 
Extra collecte voor Sulawesi 
  
Zingen: NLB 426:2  
  
2 God zal je hoeden, 
Christus je voeden, 
Geest van hierboven 
geeft zin en zicht. 
God schenkt je warmte, 
geneest en omarmt je, 
vriend in het duister 
en gids naar het licht. 
  
Zegen, gemeente: Amen, amen, amen 
  



Zingen:  Psalm 130 vers 1 

1 Uit diepten van ellende roep ik tot U, o HEER. 

   Gij kunt verlossing zenden, ik werp voor U mij neer. 

   O laat uw oor zich neigen tot mij, tot mijn gebed. 

   Laat mij gehoor verkrijgen, red mij, o Heere, red! 

  

  Ya Tuhan, dari dalam sengsara hatiku 

  selama siang malam ‘ku berseruseru. 

  Halakanlah telinga kepada hambaMu. 

  Kiranya Kauterima, teriak hatiku. 

  
 


