
Liturgie voor zondag 17 september 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: 

Prijs de Heer mijn ziel en vergeet niet één van zijn weldaden.  Psalm 103:2 
  
Luiden van de klok 
  
Als de voorganger opstaat, staan allen op Zingen: NLB 119: 16, 20 

16  Stort over mij uw goedertierenheid, 
 uw heil, naar uw belofte mij gebleken, 
 opdat ik waar men smaadt en mij bestrijdt, 
 mijn zaak bepleite en in vrijheid spreke. 
 Gij weet dat ik uw ordening verbeid, 
 neem van uw knecht niet weg uw taal en teken. 
  
20  Wanneer ik denk aan uw aloude woord 
 word ik getroost, zo zal ik mij verpozen; 
 maar wie er niet meer naar uw regels hoort, 
 al de verdwaalden, al de goddelozen, - 
 o Heer, ik ben bedroefd, ik ben verstoord 
 over een wereld liggend in het boze. 
  
Begroeting  

V:  De Heer zij met u 

G:  OOK MET U ZIJ DE HEER 

  

Bemoediging 

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 

  

Zingen: NLB 216: 1, 2, 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. 
  

De 10 Woorden 

  

Zingen: NLB 763: 1, 2, 3, 4, 5 

1  Zij zullen de wereld bewonen, 
zij namen het wonder ter hand, 
de mensen van nacht en nevel 

   brengt Hij naar het heilige land. 



  
2  Er zal geen verzengende hitte, 

geen dorst en geen honger meer zijn 
want Hij zal ze weiden aan water 
dat vloeit uit het hart der woestijn. 

  
3  En Hij maakt de hoogte begaanbaar 

en Hij baant een weg door de zee, 
van alle vier einden der aarde 
brengt Hij zich een volk bijeen. 

  
 4  De hemel roept uit Halleluja, 

de aarde brengt leven tot stand, 
de bergen bezwijken van vreugde, 
de wereld wordt vaderland. 

  
5  Ten dage der grote genade 
    als God de gebeden beloont, 
    dan zullen de volkeren weten 
    dat Hij bij de mensen woont. 
  

Schuldbelijdenis 

  

Zingen: NLB: 413: 3 

3 Heer, ontferm U over ons, 
    open uwe Vaderarmen, 
    stort uw zegen over ons, 
 neem ons op in uw erbarmen. 
 Eeuwig blijft uw trouw bestaan- 
 laat ons niet verloren gaan. 
  

Genadeverkondiging 

  

Zingen: NLB: 412: 1 

1)   Wij loven U, o God, belijden U als Heer. 
      Eeuwige Vader, U geeft heel de wereld eer. 
      U zingen alle heemlen, serafs, machten, tronen, 
      onafgebroken rijst hun lied op hoge tonen: 
      Gij, driemaal heilig zijt Gij, God der legerscharen, 
      wiens grootheid aarde-en hemel heerlijk openbaren! 
  

Gebed 

  

Schriftlezingen:  

Psalm 31: 1-6, Psalm 71: 1, 3, 5, 6 en Lukas 13: 1-5 

  
Zingen: NLB 846: 1, 6 

  

1  De wijsheid van vóór alle tijden 
 spreekt luid en dringend haar woord. 
 Zij wacht waar de wegen zich scheiden, 
 zij komt en klopt aan de poort. 
 Zij is op de hoogten getreden, 
 zij roept op de pleinen der steden 
 en al wie oren heeft hoort. 
  
6 Ja, hier is het leven te winnen 
 dat opweegt tegen de dood, 
 de dienst van de hemelse minne 
 die God van oudsher gebood, 
 de stralende vrouwe, de schone, 
 de wijsheid die bij u wil wonen 
 en zelf aan tafel u noodt. 
  

Verkondiging 



  

Zingen: Ev. Liedbundel: 405: 1, 2, 3 

1   Dat eens de Heer zal komen in deze wereldtijd, 
 en langvervlogen dromen vertaalt in werk'lijkheid; 
 de volkeren zal dopen in vrede en in recht 
 daar mogen wij op hopen, Hij doet al wat Hij zegt. 
  
2  Dat eens de Heer zal komen met allen, groot en klein, 
 die door de dood ontnomen allang gestorven zijn, 
 om ieder vrij te kopen die dan nog wordt geknecht- 
 daar mogen wij op hopen, Hij doet al wat Hij zegt. 
  
3      Dat eens de Heer zal komen en heel de schepping juicht, 
        de bloemen en de bomen, de zon, de maan zich buigt, 
        de wolf het lam leert lopen, de leeuw niet langer vecht- 
        daar mogen wij op hopen, Hij doet al wat Hij zegt! 
  

Voorbeden en Onze Vader 

  
Inzameling van de gaven: 

De 1e collecte is voor de Diaconie 

De 2e collecte is voor de Vredesweek 

  
Zingen: NLB 416: 1, 2, 4 

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. 
  
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,  gemeente antwoordt met het zingen NLB 415:3 

3  Amen, amen, amen! 
 Dat wij niet beschamen 
 Jezus Christus onze Heer, 
 amen, God, uw naam ter eer! 
 
 


