
Liturgie zondag 18 juni 2017 
  

Als de kerkenraad binnen is luisteren we als voorbereiding op de dienst naar een 

muziekstuk. 
  

Luiden van de klok           Stilte 
Als de voorganger opstaat, staan allen op en zingen: 
Ev. Liedb. 299: 1 en 2 
1. Waar je woont op deze wereld 
tussen bloemen of beton 
tussen twijfel, tussen hopen, 
samen zoeken naar de bron. 
Wees hier welkom in ons midden, 
hoop’lijk voel je je hier thuis 
in een viering met elkander 
in een viering in Gods huis 
  
2. Waar je woont op deze wereld 
tussen bloemen of beton 
tussen twijfel, tussen hopen, 
samen zoeken naar de bron. 
Doe maar mee in deze viering, 
Samen éen zijn deze dag, 
zo elkaar hier te ontmoeten 
dat is wat van God ook mag. 
  
Bemoediging en Groet 
Vg: De Heer zij met U         
A: Ook met U zij de Heer 
Vg: Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige 
A: Die hemel en aarde gemaakt heeft 
Vg: Die door zijn liefde niet anders kan dan vasthouden met wie en met wat hij is 
begonnen 
A: die ons steeds weer laat leven met hart en ziel 
Vg: Laat ons o Heer uw liefde zien 
A: En geef ons uw heil 
Vg: Help ons de tijden waarin wij leven te verstaan tot op U 
A:. En leer ons te leven in vrijheid, vrij om nieuwe wegen te gaan. Amen  
  

Zingen: Ev Liedb. 299: 3 
3. Waar je woont op deze wereld 
tussen bloemen of beton 
elke dag is er nieuw leven, 
elke dag een  nieuwe zon. 
Elke dag een nieuwe kans ook  
Om opnieuw op weg te gaan 
en te zoeken naar het wonder, 
van de Heer in ons bestaan.     (gem. gaat zitten) 
  

Inleiding op de dienst 



  
Gebed 
Woorden ten leven 
  
Zingen: NLB 316: 1 en 4 
1 Het woord dat u ten leven riep 
   is niet te hoog, is niet te diep 
   voor mensen die 't zo traag beamen. 
   Het is een teken in uw hand, 
   een licht dat in uw ogen brandt. 
   Het roept u dag aan dag bij name. 
  
4 Het woord van liefde, vrede_en recht 
   is in uw eigen mond gelegd, 
   is in uw eigen hart geschreven. 
   Rondom u klinkt de stem van God: 
   vrijspraak, vertroosting en gebod, 
   vlak vóór u ligt de weg ten leven. 
  
Gebed 
Kinderen naar de kindernevendienst, onder het zingen van Vlam van ons bestaan 
  
Lezen: Jesaja 30: 15-21 en Lucas 12: 49-56 
  
Zingen: NLB 1010: 1, 2 en 4 
  

1 Geef vrede, Heer, geef vrede, 
   de wereld wil slechts strijd. 
   Al wordt het recht beleden, 
   de sterkste wint het pleit. 
   Het onrecht heerst op aarde, 
   de leugen triomfeert, 
   ontluistert elke waarde, 
   o red ons sterke Heer. 
  

2 Geef vrede, Heer, geef vrede, 
   de aarde wacht zo lang, 
   er wordt zo veel geleden, 
   de mensen zijn zo bang, 
   de toekomst is zo duister 
   en ons geloof zo klein; 
   o Jezus Christus, luister 
   en laat ons niet alleen! 
  

4 Geef vrede, Heer, geef vrede, 
   bekeer ons felle hart. 
   Deel ons uw liefde mede, 
   die onze boosheid tart, 
   die onze mond leert spreken 

   en onze handen leidt. 



   Maak ons een levend teken: 
   uw vrede wint de strijd! 
  
Preek 
Meditatief orgelspel 
Zingen: 
1. Uit vuur en ijzer, zuur en zout, 
 zo wijd als licht, zo eeuwen oud, 
 uit alles wordt een mens gebouwd 
 en steeds opnieuw geboren. 
 Om ijzer in vuur te zijn, 
 om zout en zoet en zuur te zijn, 
 om mens voor een mens te zijn 
 wordt alleman geboren. 
  

2. Om water voor de zee te zijn, 
 om anderman een woord te zijn, 
 om niemand weet hoe groot en klein, 
 (gezocht, gekend, verloren) 
 om vanavond en morgenland, 
 om hier te zijn en overkant, 
 om hand in een andre hand, 
 om niet te zijn verloren. 
  
3. Om oud en wijs als licht te zijn, 
 om lippen, water, dorst te zijn, 
 om alles en om niets te zijn, 
 gaat iemand tot een ander. 
 Naar verte die niemand weet, 
 door vuur dat mensen samensmeedt, 
 om leven in lief en leed 
 gaan mensen tot elkander. 
  
Gebeden,  
Collecte: 1e voor diaconie, 2e voor PGEmmen   
Zingen: Mensen van het vuur zijn wij (melodie NLB 314)): 1, 2 en 3 
1. Mensen van het vuur zijn wij 
door de vlam, die eens ontstoken, 
hartgericht, verblijdend vrij, 
oude grenzen heeft doorbroken. 
Gids van nieuwe vergezichten, 
leer ons op uw Geest te richten. 
  
2. Mensen van het vuur zijn wij, 
van het God bezielde leven, 
om de wereld, wijd en zijd 
recht en richting te hergeven. 
Geest van vuur wil door ons branden, 
wees in stad en land voorhanden. 
  



3. Mensen van het vuur zijn wij, 
aangestoken om te dromen 
met de mensen van voorbij, 
 dat Gods toekomst ooit zal komen. 
Geest van God, vlam in dit leven, 
blijf met ons bestaan verweven. 
  
Zegen: gem. zingt: Amen, Amen. 
  
 

  
  
 


