
Liturgie zondag 17 juni 2018 
Muzikale medewerking: Bert Melis en Iena Pals. 

  

Het is de derde zondag na Trinitatis. Eigenlijk nog in de geest van het feest van de Geest, die levens 
inspireert. Het is ook bijna zomer. We lezen uit Ezechiël 17: 22-24 en uit Marcus 4: 26-34. Over een 
klein zaadje, een klein takje dat uitgroeit tot een boom, die schaduw en ruimte biedt voor allerlei leven.  

  
Als de kerkenraad binnen is luisteren we in stilte naar een muziek gespeeld op de vleugel. 

Luiden van de klok        

Als de voorganger op staat, staan allen op en zingen: 
NLB 216: 1, 2 en 3 
1 Dit is een morgen als ooit de eerste, 
zingende vogels geven hem door. 
Dank voor het zingen, dank voor de morgen, 
beide ontspringen nieuw aan het woord. 
  
2 Dauw op de aarde, zonlicht van boven, 
vochtige gaarde, geurig als toen. 
Dank voor gewassen, grassen en bomen, 
al wie hier wandelt, zie: het is goed. 
  
3 Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen, 
licht dat ooit speelde waar Eden lag. 
Dank elke morgen Gods nieuwe schepping, 
dank opgetogen Gods nieuwe dag. 
  
Voorganger:   Onze hulp is in de naam van de Eeuwige                                  
Allen:           die hemel en aarde gemaakt heeft                          
Voorganger:   die trouw houdt tot in eeuwigheid                                            
Allen:           en niet loslaat wat zijn hand begon.            (Gem. gaat zitten) 
  
Inleidend woord 
  
Zingen: Lied van de zondag, NLB 8: 1, 2 EN 3 
1 Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven 
   hebt Gij uw naam op aarde uitgeschreven - 
   machtige God, Gij die uw majesteit 
   ten hemel over ons hebt uitgebreid. 
  
2 Wel doet de hemel hoog uw glorie blinken, 
   maar in de mond van kinderen doet Gij klinken 
   uw machtig heil, zo maakt Ge uw vijand stil 
   en doet uw haters buigen voor uw wil. 
  
3 Aanschouw ik 's nachts het kunstwerk van uw handen, 
   de maan, de duizend sterren die daar branden, 
   wat is de mens, dat Gij aan hem gedenkt, 
   het mensenkind, dat Gij hem aandacht schenkt? 
  
Kyriegebed  

Glorialied : NLB 218: 1, 2, 4 en 5 

Dank U voor deze nieuwe morgen, 
dank U voor elke nieuwe dag. 
Dank U dat ik met al mijn zorgen 
bij U komen mag. 
  
 
 



2 Dank U voor deze mooie aarde, 
dank U voor sterren, maan en zon. 
Dank U dat U ons wilt bewaren,  
kracht en levensbron. 
  
4 Dank U voor steun in moeilijkheden, 
altijd ziet U naar mensen om. 
Dank U voor vrienden en voor vreemden 
die ik tegenkom. 
  
5 Dank U voor alle mooie klanken, 
al wat ik zien en horen kan. 
Dank U – o God, ik wil U danken 
dat ik danken kan. 
                                                                                        

Gebed om het licht van Gods Geest 

Schriftlezing: Ezechiël 17: 22-24 

Zingen: NLB 923: 1, 2 en 3 

  
1 Wil je wel geloven dat het groeien gaat, 
   klein en ongeloof'lijk als een mosterdzaad, 
   dat je had verborgen in de zwarte grond, 
   en waaruit een grote boom ontstond. 
  
2 Wil je wel geloven het begin is klein, 
   maar het zal een wonder boven wonder zijn 
   als je het gaat wagen met Gods woord alleen; 
   dan gebeuren wonderen om je heen. 
  
3 Wil je wel geloven dat je vrede wint, 
   als je vol vertrouwen leeft, zoals een kind. 
   Als je een geloof hebt als een mosterdzaad, 
   groeit de liefde uit boven de haat. 
  
Schriftlezing: Marcus 4: 26-34 

We luisteren naar: "What a wonderful world".                                                                                                    
Bob Thiele en George Weiss (op de vleugel)'  

Meditatie 
Zingen: NLB 839: 1, 3 en 4 

1 Ik danste die morgen toen de schepping begon, 
ik danste de dans van de sterren, maan en zon, 
de golvende velden en de deinende zee 
en alles wat ademt dat danste mee 
  
Refrein 
Dans, dans, en doe maar mee met mij.  
Ik ben de Heer van de dans, zegt Hij. 
Ik ga je voor, Ik haal ook jou erbij 
want ik ben de Heer van de dans, zegt Hij.  
  
3 Ik danste voor blinden die mij riepen om licht. 
Ik gaf aan verschopten een stem, een nieuw gezicht. 
Ik danste voor kinderen, de koning te rijk. 
Ik danste het lied van gerechtigheid.                 
Refrein 
  
 



 
4 De dans leek te breken, maar Ik deelde het brood. 
Ik danste uit liefde veel sterker dan de dood. 
Die liefde leeft in je nu Ik dans met jou, 
de dans van de schepping, de dans van trouw.  
Refrein 
  
Dankgebed en voorbeden afgesloten door een stil gebed en een gezamenlijk gebeden gezongen 
Onze Vader,                   
NLB 1006 
1 Onze Vader in de hemel, U staat zorgzaam om ons heen. 
   Geef dat alle mensen weten: zoals U is er maar één. 
   Doe ons telkens weer geloven in een wereld zonder pijn, 
   in uw rijk dat eens zal komen en dat soms te zien kan zijn. 
   Help ons samen goed te leven en te doen wat U graag wilt. 
   Geef ons elke dag te eten tot de honger is gestild. 
   En vergeef ons wat we fout doen, 
   net als wij niet blijven staan bij de fouten van een ander, 
   maar weer samen verder gaan. 
   Help ons om te zien wat goed is en wat slecht is, boos of naar. 
   Geef dat wij het juiste kiezen, dat we goed zijn voor elkaar. 
   Onze Vader, wij geloven, dat U onze wereld leidt. 
   Met uw licht helpt U ons verder. Hier en nu en straks. Altijd. 
   Amen. Amen. 
  

Mededelingen                                                                                    

Collecte: 1e voor Diaconie en 2e voor PGEmmen 

Slotlied: NLB 841: 1, 2 en 4 

1 Wat zijn de goede vruchten, 
   die groeien aan de Geest? 
   De liefde en de vreugde, 
   de vrede allermeest, 
   geduld om te verdragen 
   en goedertierenheid, 
   geloof om veel te vragen, 
   te vragen honderd - uit; 
  
2 geloof om veel te geven, 
   te geven honderd - in, 
   wij zullen leren leven 
   van de verwondering: 
   dit leven, deze aarde, 
   de adem in en uit, 
   het is van Gods genade 
   en zijn lankmoedigheid. 
  
4 Maar wie zich door de hemel 
   laat helpen uit de droom, 
   die vindt de boom des levens, 
   de messiaanse boom 
   en als hij zich laat enten 
   hier in dit aardse dal, 
   dan rijpt hij in de lente 
   tot hij vruchtdragen zal. 
                                                                                                       

 

 



Zegen                                                                                                           

De Eeuwige zij voor jullie, om je de juiste weg te wijzen,                                                                                           
Hij zij achter jullie, om je in de armen te sluiten en  
om je te beschermen tegen gevaar, 
De  Eeuwige zij onder jullie om je op te vangen wanneer je dreigt te vallen, 

Hij zij in jullie om je te troosten als je verdriet hebt, 
De  Eeuwige zij rondom jullie als een beschermende muur, 
wanneer anderen over je heen vallen, 
De Eeuwige zij boven jullie om je te zegenen, 
Zo zegene God jullie vandaag, morgen en in der eeuwigheid, 

Zegen: Gem. zingt: Amen, Amen.                                                                                                       


