
Liturgie 27 oktober 2019 
  
Als de kerkenraad binnen is, wordt in stilte geluisterd naar muziek, als persoonlijke 
voorbereiding op de dienst. 
  
Luiden van de Klok 
Als de voorganger opstaat, staan allen op en zingen: 
NLB 25: 1 en 4 
1 Heer, ik hef mijn hart en handen 
   op tot U, beslecht mijn zaak. 
   Weer van mij de smaad en schande 
   van mijns vijands leedvermaak. 
   Ja, zij worden zeer beschaamd 
   die de goede trouw verachten, 
   maar wie uw gebod beaamt, 
   mag gelovig U verwachten. 
  
4 God is goed, Hij is waarachtig 
   en gaat zijn getrouwen voor, 
   brengt, aan zijn verbond gedachtig, 
   zondaars in het rechte spoor. 
   Hij zal leiden 't zacht gemoed 
   in het effen recht des Heren: 
   wie Hem nederig valt te voet, 
   zal van Hem zijn wegen leren. 
  
Begroeting en bemoediging 
Voorganger: de Heer zij met u 
Gemeente:   Ook met u zij de Heer 
Voorganger: onze hulp is in de naam van de Here God 
Gemeente: Die hemel en aarde gemaakt heeft 
Voorganger: die trouw blijft tot in eeuwigheid 
Gemeente: en niet laat varen het werk van zijn handen 
Voorganger: genade, barmhartigheid en vrede voor u, van God de Vader, de Zoon en de Heilige 
Geest.  Gemeente: Amen 
  
NLB 25: 6   
6 Wie heeft lust de Heer te vrezen, 
   't allerhoogst en eeuwig goed? 
   God zal zelf zijn leidsman wezen, 
   leren hoe hij wandelen moet. 
   Wie het heil van Hem verwacht 
   zal het ongestoord verwerven, 
   en zijn zalig nageslacht 
   zal 't gezegend aardrijk erven.          (Gem. gaat zitten) 
  
Inleiding: Thema: Een sterk gevoel van eigenwaarde.                                                                                        
Muziek: Impromptu, thema Schubert     
Gebed  
 
Glorialied  NLB 870: 1, 2, 4 en 8  
1 Heilige God, geprezen zij 
uw komst door alles heen, 
uw woord van alle eeuwigheid                                                                                                                                                                
dat tussen ons verscheen. 
 
2 Godlof, aan ons is toegezegd 
dat gij herleven doet 
wie zijn gesneuveld in 't gevecht 
van 't kwade tegen 't goed. 



  
4 Uw liefde, God, zo wijs en goed: 
wat eens in Adam viel, 
ons menselijke vlees en bloed, 
wordt leven weer en ziel. 
 
8 Geprezen, God, uw wijs beleid, 
de omweg van uw woord, 
ver boven alle hoogten uit 
en alle diepten door. 
 
Schriftlezing: Spreuken 8: 12 - 21 
  
NLB 313: 1 en 5                                                                                                                                                         
1 Een rijke schat van wijsheid 
   schonk God ons in zijn woord. 
   Hebt moed, gij die op reis zijt, 
   want daarmee kunt gij voort. 
   Gods woord is ons een licht, 
   en elk die in vertrouwen 
   daarnaar zijn leven richt, 
   die zal erin aanschouwen 
   des Heren aangezicht. 
  
 5 O Gij die wilt ontmoeten 
   wie vragen naar uw wil, 
   zie hoe wij aan uw voeten 
   zitten en luisteren stil. 
   Geef dat tot U, o Heer, 
   't woord van uw welbehagen 
   niet ledig wederkeer', 
   maar dat het vrucht mag dragen, 
   uw grote naam ter eer. 
                                                                                                           
Schriftlezing Lucas 18: 9 - 14 
NLB  991: 1 t/m 8 
  allen 
1 De eersten zijn de laatsten, 
   wie nakomt gaat voorop, 
   zij moeten zich niet haasten, 
   die leven van de hoop. 
  mannen 
2 God moge ons behoeden, 
   wij zien elkander aan, 
   de broeder kent de broeder 
   als een die voor moet gaan. 
  vrouwen 
3 Zo staat het voorgeschreven, 
   zo is het steeds voorzegd, 
   wie achter is gebleven 
   krijgt eerstgeboorterecht. 
  mannen 
4 Het onderste komt boven,  
   de torens vallen om, 
   het woord is aan de doven, 
   de waarheid aan de droom. 
  vrouwen 
5 Wie later is geboren 
   komt eerder aan de tijd, 
   wie lager thuisbehoren  gaan hogerop vrijuit. 



  mannen 
6 Zo hoog zijn Gods gedachten, 
   zij gaan de tijden door, 
   wie voor was blijft ten achter, 
   wie achterbleef gaat voor. 
  vrouwen 
7 Veracht dan niet de kleinen 
   en die verloren zijn, 
   want God noemt hen de zijnen 
   die laatgeboren zijn. 
  allen 
8 De eersten zijn de laatsten, 
   wie nakomt gaat voorop! 
   Kies dan de goede plaatsen 
   en geeft uw hart aan God. 
  
Overdenking                 
We luisteren naar muziek: muziek  “Gigue Corelli” 
  
Zingen: NLB 834: 1,2 en 3 
1 Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht, God, laat mij voor uw aangezicht, 
   geheel van U vervuld en rein  naar lijf en ziel herboren zijn. 
 
2 Schep, God, een nieuwe geest in mij, een geest van licht, zo klaar als Gij; 
   dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt en ga de weg die U behaagt. 
 
3 Wees Gij de zon van mijn bestaan, dan kan ik veilig verder gaan, 
   tot ik U zie, o eeuwig licht,  van aangezicht tot aangezicht. 
 
Dankgebed en voorbeden 
Collecte: 1e voor Kerk in actie, 2e voor PGEmmen 

  
Slotlied NLB 838: 1, 2 en 3 O Grote God die liefde zijt 
 1 O grote God die liefde zijt, o Vader van ons leven, 
   vervul ons hart, dat wij altijd 
   ons aan uw liefde geven. 
   Laat ons het zout der aarde zijn, 
   het licht der wereld, klaar en rein. 
   Laat ons uw woord bewaren, uw waarheid openbaren. 
  
2 Maak ons volbrengers van dat woord, getuigen van uw vrede, 
    dan gaat wie aarzelt met ons voort, 
   wie afdwaalt met ons mede. 
   Laat ons getrouw de weg begaan 
   tot allen die ons verre staan 
   en laat ons zonder vrezen de minste willen wezen. 
  
3 Leer ons het goddelijk beleid der liefde te beamen, 
   opdat wij niet door onze strijd 
   uw goede trouw beschamen. 
   Leg ons de woorden in de mond 
   die weer herstellen uw verbond. 
   Spreek zelf door onze daden van vrede en genade. 
  
Zegen: gemeente zingt Amen 


