
Liturgie zondag 15 september 2019 
  
U kunt voor de dienst naar voren gaan en een kaarsje aansteken in de wereldbol voor iets of iemand 
of voor uzelf. Ook kunt u een voorbede aanvragen op het plankje naast de wereldbol. 
  
Als de kerkenraad binnen is, wordt in stilte geluisterd naar muziek, als voorbereiding op de 
dienst.  
  
Luiden van de klok  
  
Als de voorganger opstaat, staan allen op en Zingen: Psalm 37: 1 
1 Wees niet afgunstig op de goddeloze, 
   benijd hem niet die u met onrecht kwelt. 
   Al bloeit hij nu, al groeit hij in het boze, 
   straks is hij gras dat wegdort op het veld. 
   Woon in het land met die het goede kozen 
   en die de Heer tot zijn getrouwen telt. 
  
Votum 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 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  
       
Zingen: Psalm 37: 2 
2 Verlustig u, mijn ziel, in God de Here. 
   Hij maakt het wel voor wie op Hem vertrouwt. 
   De Heer vervult uw diepste zielsbegeren. 
   Wentel op Hem al wat uw weg benauwt. 
   Uw recht zal eenmaal helder triomferen, 
   zoals het middaglicht zijn intocht houdt.            Gem. gaat zitten 
  
Vermaning 
  
Zingen: Psalm 37:10 
10 Wijs spreekt de man die leeft naar Gods geboden, 
   wiens mond Gods wetten handhaaft, onverkort. 
   God richt zijn hart, meer heeft hij niet van node. 
   God steunt zijn voet, dat hij niet nederstort. 
   Al zoekt de goddeloze hem te doden, 
   God laat niet toe dat Hij geoordeeld wordt. 
  
Verootmoediging en schuldbelijdenis 
  
Zingen: NLB 352: 1, 2 
1 Jezus, Meester aller dingen,  Woord van God van den beginne, 
   in het lot der stervelingen brengt Gij tekenen tot stand. 
  

2 Gij weerstaat de boze machten, storm en ontij, donkere nachten 

   en 't gevaar dat wij niet achten: richt U op en strek uw hand! 
  
Verkondiging van Gods genade 
 
 
Zingen: NLB 352:6 



6 Hoe hebt Gij ons lot gedragen om het oude te begraven, 
   Jezus, goede hoop en haven,uitzicht van het nieuwe land. 
  
Gebed 
 
Schriftlezing:Lukas:15: 11-32 
 
Zingen:NLB 995:1, 2 
1 O Vader, trek het lot U aan van allen die door U bestaan. 
   Gij die geen stenen geeft voor brood, wees met uw kinderen in nood;  
   en stil, God die rechtvaardig zijt,de honger naar gerechtigheid. 
  
2 O Vader, trek het leed U aan van allen die met ons bestaan. 
   Gij hebt gezegd: geef gij hun brood, - doe ons hun naasten zijn in nood, 
   opdat zij weten wie Gij zijt: de God van hun gerechtigheid. 
  
OVERDENKING 
 
Zingen: NLB 1000: 1, 2, 5 
1 Wij zagen hoe het spoor van God  
   sporen van mensen kruiste. 
   Wij zagen licht, een vuur laait op, 
   feest voor armen in het duister. 
Refrein: 
   Komt Hij terug op onze weg, 
   keert Hij verharde harten? 

   Wanneer komt Hij met licht en lef, 
   zaaigoed in onze handen? 
  

2 Wij zagen mensen teer en fier,  
   bloeien in steenwoestijnen. 
   Wij zagen hoe de schepping nieuw  
   gloort in vrede zonder einde.  
Refrein 
  
5 Wij zagen God verloren staan,  
   zullen zijn kinderen komen?  
   Wij zagen Gods hart opengaan:  
   levend water, rijke stromen.  
Refrein 
  

Collectes: 
1e voor de diaconie, de 2e voor de wijkkas 
 
Voorbeden en het Onze Vader 
  
Zingen Slotlied: NLB:418: 1, 4 
1 God, schenk ons de kracht dicht bij U te blijven, 
   dan zal ons geen macht uit elkander drijven. 
   Zijn wij in U een, samen op uw wegen 

   dan wordt ons tot zegen lachen en geween. 
  
4 God, schenk ons de kracht dicht bij U te blijven, 
   dan zal ons geen macht uit elkander drijven. 
   Zijn wij in U een, samen op uw wegen 

   dan wordt ons tot zegen lachen en geween. 
 
Zegen    Gemeente: Amen, amen 
  
Na het amen zingen: NLB: 425  



Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen 

van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord, 
in Christus verbonden, tezamen gezonden 

op weg in een wereld die wacht op uw woord. 
Om daar in genade uw woorden als zaden 

te zaaien tot diep in het donkerste dal, 
door liefde gedreven, om wie met ons leven 

uw zegen te brengen die vrucht dragen zal. 
  
 


