
Liturgie zondag 29 oktober 2017 
  
Als de kerkenraad binnen is luisteren we in stilte naar een muziekstuk op orgel. 
  
Luiden van de klok       
Als de voorganger opstaat, staan allen op en zingen: 
EVLB 168: 1, 2 EN 7 
1 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 alle goede vrienden, 
 dank U, o God voor al wat leeft, 
 dank U voor wat ik niet verdiende: 
 dat U mij vergeeft. 
  
7 Dank U, uw liefde kent geen grenzen, 
 dank U dat ik nu weet daarvan. 
 Dank U, o God, ik wil U danken 
 dat ik danken kan. 
  
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 
   (Gem. gaat zitten) 
  
Inleiding op de dienst 
  
Zingen: Welk een vriend in onze Jezus, EVLB 299: 1, 2 ,3 
   
1 Welk een vriend is onze Jezus,  
die in onze plaats wil staan!  
Welk een voorrecht, dat ik door Hem  
altijd vrij tot God mag gaan.  
Dikwijls derven wij veel vrede,  
dikwijls drukt ons zonde neer,  
juist omdat wij ’t al niet brengen  
in ’t gebed tot onze Heer.  
  
2 Leidt de weg soms door verzoeking,  
dat ons hart in ’t strijduur beeft,  
gaan wij dan met al ons strijden,  
tot Hem die verlossing geeft.  
Kan een vriend ooit trouwer wezen  
dan Hij, die ons lijden draagt?  
Jezus biedt ons aan genezing;  
Hij alleen is ’t, die ons schraagt.  
  
 
 



3 Zijn wij zwak, belast, beladen  
en terneer gedrukt door zorg,  
dierb’re Heiland, onze toevlucht 
Gij zijt onze Hulp en Borg. 
Als soms vrienden ons verlaten,  
gaan wij biddend tot de Heer;  
In zijn armen zijn wij veilig,  
Hij verlaat ons nimmermeer.  
  
Kyriegebed met zingen: EVLB 256  
Kyrie eleison, kyrie eleison, Kyrie eleison. 
  
Zingen Glorialied: EVLB 25 
Looft de HERE, mijn ziel. Looft de HERE, mijn ziel, 
en alles wat in mij is  zijn heilige Naam. 
  
Gebed om de verlichting met de Heilige Geest 
  
Schriftlezing: psalm 86 
Schriftlezing: Matteüs 20: 1-16 
  
  
Zingen: NLB 912: 1, 2, 3 en 5  
1 Neem mijn leven, laat het, Heer, 
   toegewijd zijn aan uw eer. 
   Maak mijn uren en mijn tijd  
   tot uw lof en dienst bereid. 
  
2 Neem mijn handen, maak ze sterk, 
   trouw en vaardig tot uw werk. 
   Maak dat ik mijn voeten zet  
   op de wegen van uw wet. 
  
3 Neem mijn stem, opdat mijn lied 
   U, mijn Koning, hulde biedt. 
   Maak, o Heer, mijn lippen rein, 
   dat zij uw getuigen zijn. 
  
5 Neem mijn wil en maak hem vrij, 
   dat hij U geheiligd zij. 
   Maak mijn hart tot uwe troon, 
   dat uw Heilge Geest er woon'. 
  
Overdenking: „Uit genade alleen” 
  
Zingen: EVLB 203 
1 Genade, zo oneindig groot, 
  dat ik, die’t niet verdien, 
  het leven vond, want ik was dood 
  en blind, maar nu kan ’k zien. 
  
2 Genade, die mij heeft geleerd 
   te vrezen voor het kwaad. 
   Maar ook, als ik mij tot Hem keer, 
   dat God mij nooit verlaat. 
  



3 Want Jezus droeg mijn zondelast 
   en tranen aan het kruis. 
   Hij houdt mij door genade vast 
   en brengt mij veilig thuis. 
  
4 Als ik daar in zijn heerlijkheid 
   mag stralen als de zon, 
   dan prijs ik Hem in eeuwigheid 
   dat ik genade vond. 
  
Dankgebed en voorbeden en Onze Vader 
  
Collecte: 1e voor Kerk in actie, (Hervormingsdag)  
2e voor de wijkkas 
  
 
Zingen: NLB 1010: 3, 4 Geef vrede Heer 
3 Geef vrede, Heer, geef vrede, Gij die de vrede zijt, 
   die voor ons hebt geleden, gestreden onze strijd, 
   opdat wij zouden leven bevrijd van angst en pijn, 
   de mensen blijdschap geven en vredestichters zijn. 
  
  
 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! 
  
Zegen: Gemeente zingt: Amen, Amen 
  
 
 


