
Liturgie 3 november 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 121: 1 en 2                                                                                                                                                           
1 Ik sla mijn ogen op en zie 
   de hoge bergen aan,  
   waar komt mijn hulp vandaan? 
   Mijn hulp is van mijn Here, die 
   dit alles heeft geschapen.  
   Mijn herder zal niet slapen. 

  
2 Uw wankle voeten zet Hij vast, 
   als gij geen uitkomst ziet:  
   uw wachter sluimert niet! 
   Zijn oog wordt door geen slaap verrast, 
   Hij wil, als steeds voor dezen,                                                                        
   Israëls wachter wezen. 
  
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 
  
Zingen: NLB 121: 3 en 4 
3 De Heer brengt al uw heil tot stand, 
   des daags en in de nacht  
   houdt Hij voor u de wacht. 
   Uw schaduw aan uw rechterhand: 
   de zon zal u niet schaden,  
   de maan doet niets ten kwade. 
  
4 De Heer zal u steeds gadeslaan, 
   Hij maakt het kwade goed,  
   Hij is het die u hoedt. 
   Hij zal uw komen en uw gaan, 
   wat u mag wedervaren,  
   in eeuwigheid bewaren.                                         (Gem. gaat zitten) 

  
Welkom en inleiding op het thema: worstelen met God !? 
  
Zingen: NLB 213: 1, 2, 3, 4 en 5 
1 Morgenglans der eeuwigheid, 
   licht aan 't eeuwig Licht onttogen, 
   stel ons deze ochtendtijd uwe heerlijkheid voor ogen, 
   en verdrijf door uwe macht onze nacht! 
  
2 Laat als milde morgendauw 
   uw genade tot ons komen 
   en de dorstige landouw van ons leven overstromen, 
   ja, verkwik ons door uw troost  onverpoosd. 
  



3 Laat uw heilge liefdegloed 
   onze koude werken doden 
   en versterk in ons de moed om, de eeuwge nacht ontvloden, 
   voordat wij ten ondergaan, op te staan. 
  
4 Breekt de jongste morgen aan, 
   geef, o Opgang uit den hoge, 
   dat wij met U opgestaan alle leed vergeten mogen, 
   doe ons opgaan tot uw feest onbevreesd. 
  
5 Overstroom ons met uw licht, 
   klare Zon van trouw en goedheid. 
   Treed niet met ons in 't gericht, maar verblijd ons met de zoetheid 
   van des hemels zaligheid voor altijd. 
  
Gebed 
Zingen: NLB  281: 1, 2, 3, 6, 7 en 8   
1 Wij zoeken hier uw aangezicht. 
   God, houd uw oog op ons gericht: Kyrie eleison! 
  
2 Wanneer het donker ons verrast, 
   houd ons dan in uw goedheid vast: Kyrie eleison! 
  
3 Verschijn ons als de dageraad, 
   Gij, zon die ons te wachten staat: Kyrie eleison! 
  
6 De zon straalt van uw aangezicht 
   en zet ons leven in uw licht. Amen. Halleluja! 
  
7 Gij hebt uw woord gestand gedaan: 
   wij zijn met Christus opgestaan! Amen. Halleluja! 
  
8 Hij gaat ons voor, is ons vooruit. 
   De schepping zingt zijn vreugde uit: Amen. Halleluja! 
  
Schriftlezing:  Genesis 32: 23-32     
Overdenking      -      Moment van stilte  
Zingen: NLB 941   
1 Waarom moest ik uw stem verstaan? 
   Waarom, Heer, moet ik tot U gaan 
   zo ongewende paden? 
   Waarom bracht Gij die onrust mij 
   in 't bloed is dat genade? 
  
2 Gij maakt mij steeds meer vreemdeling. 
   Ontvreemdt Ge mij dan, ding voor ding, 
   al 't oude en vertrouwde? 
   O blinde schrik, -mijn God, mag ik 
   niet eens mijzelf behouden? 
  
3 Want ik zie voor mij kruis na kruis 
   mijn weg langs en geen enkel huis 
   waar ik nog rust zou vinden. 
   Kom ik zo echt bij U terecht, 
   ben ik wel uw beminde? 
  
4 Spreek Gij dan in mijn hart en zeg, 
   dat het zo goed is, dat die weg 
   ook door uw Zoon gegaan is,                                  
   en dat uw land naar alle kant 
   niet ver bij mij vandaan is. 



  
Dankgebed en voorbede 
Collecte: 1e voor Kerk in actie, 2e voor PGEmmen                                                                                            

Vandaag collecteren we om goede predikanten op te leiden in Zambia. Naast Zambiaanse docenten 

geven ook twee Nederlandse docenten daar les: Thijs en Marike Blok. Een deel van de predikanten in 

opleiding zijn al voorganger.  Ze verhuizen soms met hun hele gezin naar het universiteitsterrein.  

Voor  € 2.450 krijgt een theologiestudent in Zambia een jaar opleiding en huisvesting.                                            

Namens christenen in Zambia: bedankt voor uw  bijdrage daaraan! 

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. 
  
Zegen: Gemeente zingt: Amen, Amen.                                                             
 


