
Liturgie zondag 10 november 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. 
  
Muziek:  Walzer, nr I, Schubert 
Psalm 150:  Loof God, loof Hem overal. Loof de koning van 't heelal, om zijn wonderbare macht, om 
de heerlijkheid en kracht van zijn naam en eeuwig wezen. Loof de daden, groot en goed die Hij 
triomferend doet. Hem zij eer Hij zij geprezen. 
  
Na binnenkomst kerkenraad luisteren we in stilte naar muziek: Vesperglocke 5 van Parlow 
en bereiden we ons persoonlijk voor op de dienst. 
  
Luiden van de klok 
  
Als voorganger opstaat, gaan allen staan en zingen: NLB 275: 1 en 2 
1 Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig en hoe onzegbaar ons nabij. 
Gij zijt gestadig met ons bezig onder uw vleugels rusten wij. 
  
2 Gij zijt niet ver van wie U aanbidden niet hoog en breed van ons vandaan. 
Gij zijt zo mens'lijk in ons midden dat Gij dit lied wel zult verstaan. 
  
Inleidend woord en Bemoediging en Groet 
Vg:  De Heer zij met U         
A:  Ook met U zij de Heer 
Vg:  Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige 
A:  Die hemel en aarde gemaakt heeft 
Vg:  O God, keer U om naar ons toe 
A:  Wees hier aanwezig, licht in ons midden 
Vg:  Voor heel uw schepping roepen wij 
A:  Wees hier aanwezig 
Vg:  voor uw mensen overal ter wereld 
A:   Wees onze God 
Vg:  in deze stad 
A: Wees onze vrede 
Vg:  In onze huizen 
A:  Geef ons vrede 
Vg: In ons accepteren van ieder zoals die is 
A:  Geef ons liefde 
Vg:  In het verstaan van uw stem die ons roept 
A:  Schenk ons uw Geest en wees hier aanwezig. Amen. 
  
Zingen: NLB 275: 3 en 4 
3 Gij zijt onzichtbaar voor onze ogen en niemand heeft U ooit gezien. 
Maar wij vermoeden en geloven dat Gij ons draagt, dat Gij ons dient. 
  
4 Gij zijt in alles diep verscholen in al wat leeft en zich ontvouwt. 
Maar in de mensen wilt Gij wonen met hart en ziel aan ons getrouwd. 
  
Gebed 
  
Zingen: NLB 221: 1 en 3 
1 Zo vriendelijk en veilig als het licht, 
   zo als een mantel om mij heengeslagen, 
   zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht, 
   ik roep zijn naam, bestorm Hem met mijn vragen, 
   dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt. 
   Wil mij behoeden en op handen dragen. 
  



3 Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft, 
   dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede. 
   Ontsteek die vreugde die geen einde heeft, 
   wil alle liefde aan uw mens besteden. 
   Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft- 
   Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden. 
  
1

e
 Schriftlezing: Jesaja 1: 18-26 

2
e
 schriftlezing: Lucas 19: 41-48 

  
Zingen: NLB 316: 1, 3 en 4 
1 Het woord dat u ten leven riep is niet te hoog, is niet te diep 
voor mensen die 't zo traag beamen. 
Het is een teken in uw hand, een licht dat in uw ogen brandt. 
Het roept u dag aan dag bij name. 
  
3 Het is ook in de hemel niet, hoe vaak gij ook naar boven ziet 
en droomt van bovenaardse streken. 
Wat gij ook in de sterren leest,alleen de Geest beroert de geest, 
alleen het woord kan 't hart toespreken. 
  
4 Het woord van liefde, vrede_en recht 
is in uw eigen mond gelegd, is in uw eigen hart geschreven. 
Rondom u klinkt de stem van God: vrijspraak, vertroosting en gebod, 
vlak vóór u ligt de weg ten leven. 
  
Meditatie 
  
Muziek: Winter splendid, nr 24, Martha Mier 
  
Zingen: Bundel Rakelings Nabij lied 42: 2 en 3  
2 Een overvloed aan leven, een bron voor lied en dank, 
is wat U ons wilt geven in oogst van aar en rank. 
U, die de mens wilt voeden met brood voor hart en mond  
U schenkt ons volle bekers. De wijn van uw verbond. 
  
3 U schenkt ons volle bekers. De wijn van het verbond: 
de smaak van een nieuwe leven, een hemels horizont. 
Daarvoor wil ik U loven. De dank krijgt stem in mij. 
Verwonderd mag ik zingen: mijn God is mij nabij. 
  
Gebed 
  
Collecte  1e voor de Diaconie, 2e voor de PGE 
  
Muziek:  Sonatina, nr I, Jardanyi Pal, (Piano + fluit) 
  
Zingen: NLB 838: 1, 3 en 4 
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. 
  
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. 
  



4 Wij danken U, o liefde groot, dat Christus is gekomen. 
Wij hebben in zijn stervensnood uw diepste woord vernomen. 
Nog klinkt dat woord; het spreekt met macht  
en het wordt overal volbracht waar liefde wordt gegeven, 
wij uit uw liefde leven. 
  
Zegen  Gemeente: Amen, amen. 
  
Na het Amen zingen we: Iona 31  
1 Vrede wens ik je toe. Liefde wens ik je toe. 
Moge God je behoeden, leef met zijn liefde. 
Vrede wens ik je toe. 
Zegen wens ik je toe. Aandacht wens ik je toe. 
Dat er mensen zijn met wie je kunt delen. 
Zegen wens ik je toe. 
  
Muziek:  Rondo, nr2, Clementi / Stay with me van Tom Parker. 
  
 


