
Liturgie zondag 9 september  2018 
  
Als de kerkenraad binnen is luisteren we in stilte naar een muziekstuk,  gespeeld 
op orgel of vleugel. 

Luiden van de klok        

Als de voorganger op staat, staan allen op : 
v. de Heer zij met u 
g. ook met u zij de Heer 
 v. Onze hulp is in de Naam van de Heer 
g. die hemel en aarde gemaakt heeft 
v. die trouw houdt tot in eeuwigheid 
g. en niet loslaat het werk van zijn handen. Amen 
  
Zingen: HH 715: 1, 4 en 5  
(melodie: O, Heer die onze Vader zijt) 
  
De grote dag breekt weldra aan 
het einde van de tijd. 
Wees nuchter hier in uw bestaan 
en houd in de gebeden aan 
in hoge waakzaamheid. 
  
Laat als u spreekt uw woord steeds zijn 
een echo van Gods stem 
en laten diensten, groot en klein  
een weerschijn van Gods daden zijn 
verricht van kracht in Hem 
  
In alles zij Gods eer gebracht 
Hem zij de lof gewijd. 
Hij schenkt in Christus u de kracht 
Hem zij de heerlijkheid, de macht 
tot in al’ eeuwigheid.                                 (Gem. gaat zitten) 
  
Welkom en Inleiding Thema                                                                                   

Zingen: God is een toevlucht in de nacht 
(Melodie: Gezang 401, Een vaste burcht is onze God) 
  

God is een toevlucht in de nacht,  
een rotsvast onderkomen, 
waar Hij ons als een Vader wacht, 
waar trouw en liefde wonen. 
Al wordt het belaagd 
door vlammen van de haat 
door leugens en smaad  
gekonkel en verraad 
de liefde zal niet wijken. 
  
 



Het woord van God trotseert de tijd 
en doet ons vast geloven 
dat Hij ons met zijn liefde leidt. 
Zo komen wij te boven 
de dagen van de strijd 
van schuld en van verwijt. 
Zijn woord maakt ons vrij 
het brengt ons dichterbij 
Zijn koninkrijk van vrede. 
  
Luisteren naar de leefregels – Beeldspraak 
  
Zingen: NLB119: 3 
3 U dank ik, Heer, in opgetogenheid. 
Mijn hart verheugt zich over uw bevelen, 
U wil ik, die de allerhoogste zijt, 
in alles volgen, niets voor U verhelen. 
Verlaat mij niet, ik ben U toegewijd, 
verlaat mij niet, laat in uw gunst mij delen. 
  

Gebed 
Schriftlezing: Habakuk 1: 1-5 
  
Zingen: NLB 913: 1 
1 Wat de toekomst brengen moge, 
   mij geleidt des Heren hand; 
   moedig sla ik dus de ogen 

   naar het onbekende land. 
   Leer mij volgen zonder vragen; 
   Vader, wat Gij doet is goed! 
   Leer mij slechts het heden dragen 

   met een rustig, kalme moed!     
                                                                                                                                                                        
Schriftlezing: Habakuk 2: 1-4  
 
Zingen: NLB 913: 2 
2 Heer, ik wil uw liefde loven, 
   al begrijpt mijn ziel U niet. 
   Zalig hij, die durft geloven, 
   ook wanneer het oog niet ziet. 
   Schijnen mij uw wegen duister, 
   zie, ik vraag U niet: waarom? 

   Eenmaal zie ik al uw luister, 
   als ik in uw hemel kom!      
                                                                                                                                                                          

Schriftlezing: Habakuk 3: 1 en 2 en 17-19  
  
Zingen: NLB 913: 3 en 4 
3 Laat mij niet mijn lot beslissen: 
   zo ik mocht ik durfde niet. 
   Ach, hoe zou ik mij vergissen, 



   als Gij mij de keuze liet! 
   Wil mij als een kind behandlen, 
   dat alleen de weg niet vindt: 
   neem mijn hand in uwe handen 

   en geleid mij als een kind. 
  

4 Waar de weg mij brengen moge, 
   aan des Vaders trouwe hand, 
   loop ik met gesloten ogen 

   naar het onbekende land.      
                                                                                                                                                                                               

Schriftlezing: Psalm 31: 1-6 en 15-17   
                                                                                                                                              
Zingen: NLB 31: 1 en 19  
 1 Op U vertrouw ik, Heer der heren, 
   Gij die mijn sterkte zijt. Om uw gerechtigheid 

   wil nimmer mij de rug toekeren. 
   Betoon mij uw nabijheid en stel mij in de vrijheid. 
  
 19 God slaat de trotsen die Hem griefden, 
   maar steunt met raad en daad wie zich op Hem verlaat. 
   Hoop op de Heer, gij zijn geliefden, 
   houd moed, blijf Hem verwachten, 
   Hij schenkt u nieuwe krachten. 
  
  

Overdenking                    
Een moment stilte      
                                                                                                                                                         
Zingen: NLB 747: 1, 2, 5 en 8    
 1 Eens komt de grote zomer waarin zich 't hart verblijdt. 
   God zal op aarde komen met groene eeuwigheid. 
   De hemel en de aarde wordt stralende en puur. 
   God zal zich openbaren in heel zijn creatuur. 
  

2 Geen woord kan het bereiken, het is aan niets gelijk, 
   met niets te vergelijken dat schone koninkrijk. 
   Als God zich openbaren zal op de jongste dag 

   dan zullen wij ervaren wat Hij met ons vermag. 
  
5 Ja, Hij zal ons geleiden in 't schone paradijs, 
   het bruiloftsmaal bereiden zijn grote naam ten prijs. 
   De liefde die wij zingen, zo schoon, zo ongekend, 
   zal uit de bron ontspringen van God ons middelpunt. 
  

8 Dan zal het loflied schallen rondom de gouden troon, 
   dan heffen wij daar allen met grote vreugde aan: 
   lof zij en eer en sterkte de Vader en de Zoon, 
   de Geest om al zijn werken zij lof van nu voortaan. 
  

Dienst van de Gebeden – Stil Gebed – Onze Vader                                                                                                                  



Collecte: 1e Diaconie en 2e voor PGEmmen (Jeugdwerk)    
  
Zingen: Omring ons met uw zegen  
(Melodie: De ware kerk des Heren, Gezang 303) 
  
Omring ons met Uw zegen:  
ga lichtend voor ons uit. 
Wees troost op onze wegen:  
nabijheid die beduidt 
dat wij geborgen leven, 
 ontferming raakt ons aan. 
Uw trouw, met ons verweven,  
omringt ons in ’t bestaan. 
  
Omgeef ons met vertrouwen,  
dat ons uw toekomst wenkt, 
Uw liefde mee zal bouwen,  
Uw Geest ons gaven schenkt. 
De Bron, die ons wil laven,  
een stille stem van kracht. 
Uw zegen als een haven 
en lichtpunt in de nacht. 
  

Omring ons met Uw zegen:  
genade, zo nabij 
en inspireer ons leven 
tot vrede, elk terzij’. 
Dat wij uw zegen delen 
en dragen door de tijd: 
een lichtpunt zijn voor velen,  
dichtbij en wereldwijd.      
                                                                                                                           
Wegzending en Zegen 
Gemeente zingt: NLB 415: 3 
3 Amen, amen, amen! 
   Dat wij niet beschamen 

   Jezus Christus onze Heer, 
   amen, God, uw naam ter eer. 
  
 


