
Liturgie zondag 22 september 2019 
  
Binnenkomst kerkenraad 
  
Enkele woorden over de afbeelding met Psalm 
  
Koor zingt 2x 
  
Luiden van de klok 
  
Begroeting door begroetingscommissie 
  
Zingen: NLB 288 nieuw liedboek  
  
   Goedemorgen, welkom allemaal 
   ik met mijn en jij met jouw verhaal. 
   Lachen, huilen, vrolijkheid en pijn, alles mag er zijn. 
   God, ik vraag U: kom in onze kring, 
   wees erbij wanneer ik bid en zing. 
   Ik met mijn en U met Uw verhaal, verteld in mensentaal. 
  
Bemoediging en Groet:  
J: De Heer zij met u 
Gem: ook met u zij de Heer. 
G: We zijn hier bij elkaar in de Naam van de  Eeuwige 
Gem: die hemel en aarde gemaakt heeft, 
J: die ons voedt met goede verhalen voor ons leven 
Gem: en bij wie wij ons verhaal kwijt kunnen.  
G: O Heer, laat ons ook vanmorgen weer uw liefde zien 
Gem: en schenk ons uw heil. 
J: Genade, barmhartigheid en vrede voor u, in de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. 
Gem: Amen 
  
Nogmaals zingen: NLB 288 
  
Inleiding thema  
  
Verhaal van het visje 
  
Eerste deel presentatie vrijwilligers 
  
Kyriegebed  
  
Zingen: NLB 513: 1-4  
  
1 God heeft het eerste woord.  
   Hij heeft in den beginne 
   het licht doen overwinnen,  
   Hij spreekt nog altijd voort. 
  
2 God heeft het eerste woord.  
   Voor wij ter wereld kwamen, 
   riep Hij ons reeds bij name,  
   zijn roep wordt nog gehoord. 
  
3 God heeft het laatste woord.  
   Wat Hij van oudsher zeide, 
   wordt aan het eind der tijden  
   in heel zijn rijk gehoord. 
  



4 God staat aan het begin  
   en Hij komt aan het einde. 
   Zijn woord is van het zijnde  
   oorsprong en doel en zin. 
  
Verhaal van de Helpende hand 
  
Gebed  
  
Lezingen:   -Genesis 1: 1-3 
   -Johannes 1: 1-5 
   -Handelingen 2:1-8; 16-18 
  
Koor 2x 
  
Meditatie  
  
Zingen: NLB 839: 1, 2 en 3  
1 Ik danste die morgen toen de schepping begon, 
ik danste de dans van de sterren, maan en zon, 
de golvende velden en de deinende zee 
en alles wat ademt dat danste mee 
Refrein:  Dans, dans, en doe maar mee met mij.  
  Ik ben de Heer van de dans, zegt Hij. 
  Ik ga je voor, Ik haal ook jou erbij  
  want ik ben de Heer van de dans, zegt Hij.  
  
2 De dans werd vergeten en het ritme verstoord; 
het lied van de schepping werd zelden nog gehoord. 
Ik kwam hier op aarde om een gloednieuw begin, 
in Betlehem zette de dans weer in.  
Refrein 
  
3 Ik danste voor blinden die mij riepen om licht. 
Ik gaf aan verschopten een stem, een nieuw gezicht. 
Ik danste voor kinderen, de koning te rijk. 
Ik danste het lied van gerechtigheid. 
Refrein  
  
Verhaal van de website en van Psalmen in de bijbel, in ons leven 
  
Koor 2 x 
  
Gebeden, afgesloten met een gezamenlijk Onze Vader  
  
Collecte: 1e voor Diaconie, 2e voor de vredesweek  
  
Tijdens de collecte: verder schrijven van het verhaal van het visje en op de beamer tweede deel 
presentatie vrijwilligers 
  
Zingen: Van harte lied 78 (tekst A.Bronswijk, mel. NLB 763)  
1. Gevoed met verhalen van leven,  
gelaafd met wijn van sjaloom,  
zo willen wij ons gaan begeven,  
op paden van vrede en hoop. 
  
2. Wij trekken door land en woestijnen,  
de droom wijst de weg voor de voet.  
Een stem roept de groten en kleinen  
tot leven en God tegemoet. 



  
3. Gewekt door het heilig vermoeden,  
verlicht door de vlam van de Geest,  
begeven wij ons in Gods hoede,  
als mens die toekomst niet vreest. 
  
Zegen  Gemeente: Amen, amen. 
 
  
 
 


