
Liturgie zondag 27 september 2020 – Ichthus 
De kerkdienst kunt beluisteren via www.kerkomroep.nl of via YouTube 
https://youtu.be/aZM3FEkNiG0  
  
Startzondag Thema: ‘Het goede leven? 
Liggen er schatten verborgen in deze tijd? Een tijd waarin we meer teruggeworpen worden op onszelf, 
een tijd die offers vraagt. Zijn de offers in verhouding tot waar we het voor doen? Of kun je juist in het 
gemis ontdekken wat waardevol is?  En zou het Bijbelse spreken over schatten ons nog iets kunnen 
brengen voor deze tijd?’  
 
Voorgangers: ds. Gerben Kajim en ds. Janneke de Valk-Boerma. 
M.m.v.:  
Organist: Harry Vink 
Hilde en Jorien Habing, zang 
Zanggroep 
Leden Ontmoeting en Inspiratie 
******************************************************************************************************************** 
Binnenkomst kerkenraad 
 
Hilde en Jorien zingen: Down to the river to pray 
Toen ik de rivier in ging om te bidden 
Bestuderend die goede oude weg 
en wie de sterrenkroon zal dragen, 
Goede Heer, wijs me de weg 
 
O zusters, laten we naar beneden gaan 
Laten we naar beneden gaan, kom naar beneden 
O zusters, laten we naar beneden gaan 
Beneden in de rivier om te bidden 
 
Toen ik de rivier in ging om te bidden 
Bestuderend die goede oude weg 
en wie het kleed en de kroon zal dragen, 
Goede Heer, wijs me de weg 
 
O broeders, laten we naar beneden gaan 
Laten we naar beneden gaan, kom naar beneden 
Kom op, broeders, laten we naar beneden gaan 
Beneden in de rivier om te bidden 
 
Toen ik de rivier in ging om te bidden 
Bestuderend die goede oude weg 
en wie de sterrenkroon zal dragen, 
Goede Heer, wijs me de weg 
 
O vaders, laten we naar beneden gaan 
Laten we naar beneden gaan, kom naar beneden 
O vaders, laten we naar beneden gaan 
Beneden in de rivier om te bidden 
 
Toen ik de rivier in ging om te bidden 
Bestuderend die goede oude weg 
en wie het kleed en kroon zal dragen, 
Goede Heer, wijs me de weg 
 
O moeders, laten we naar beneden gaan 
Kom naar beneden, wil je niet naar beneden? 
Kom op, moeders, laten we naar beneden gaan 
Beneden in de rivier om te bidden 
 

https://youtu.be/aZM3FEkNiG0


Toen ik de rivier in ging om te bidden 
Bestuderend die goede oude weg 
en wie de sterrenkroon zal dragen, 
Goede Heer, wijs me de weg 
 
O mensen van vlees en bloed, laten we naar beneden gaan 
Laten we naar beneden gaan, kom naar beneden 
O mensen van vlees en bloed, laten we naar beneden gaan 
Beneden in de rivier om te bidden 
 
Toen ik de rivier in ging om te bidden 
Bestuderend die goede oude weg 
en wie het kleed en de kroon zal dragen, 
Goede Heer, wijs me de weg 
 
Klokgeluid 
 
Impressie vervolgproject, bijzondere ervaringen 
 
Gemeente gaat staan 
 
Zingen/luisteren: NLB: 216: 1, 2  en 3 
1 Dit is een morgen als ooit de eerste, 
zingende vogels geven hem door. 
Dank voor het zingen, dank voor de morgen, 
beide ontspringen nieuw aan het woord. 
 
2 Dauw op de aarde, zonlicht van boven, 
vochtige gaarde, geurig als toen. 
Dank voor gewassen, grassen en bomen, 
al wie hier wandelt, zie: het is goed. 
 
3 Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen, 
licht dat ooit speelde waar Eden lag. 
Dank elke morgen Gods nieuwe schepping, 
dank opgetogen Gods nieuwe dag. 
 
Bemoediging en Groet:  
 
De Heer zij met u 
 Gem: ook met u zij de Heer. 
We zijn hier bij elkaar in de Naam van de Levende 
 Gem: die hemel en aarde gemaakt heeft, 
die ons voedt met goede verhalen voor ons leven 
 Gem: en bij wie wij ons verhaal kwijt kunnen.  
O Heer, laat ons ook vanmorgen weer uw liefde zien 
 Gem: en schenk ons uw heil. 
Genade, barmhartigheid en vrede voor u, in de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. 
 Gem: Amen 
 
Welkom, inleiding thema  
 
Hilde en Jorien Habing zingen: 
Ken je mij en Stil mijn ziel, wees stil 
Kyriegebed  
 
Zingen/luisteren loflied: NLB 655: 1, 3 en 4  
1 Zing voor de Heer een nieuw gezang! 
   Hij laaft u heel uw leven lang  met water uit de harde steen. 
   Het is vol wonderen om u heen. 



3 Een lied van uw verwondering 
   dat nòg uw naam niet onderging, 
   maar weer opnieuw geboren is 
   uit water en uit duisternis. 
 
4 De hand van God doet in de tijd 
   tekenen van gerechtigheid. 
   De Geest des Heren vuurt ons aan 
   de heilige tekens te verstaan. 
 
Presentatie ideeën voor de komende tijd 
 
Hilde en Jorien zingen: 
Fix you en You say 
 
Vertaling Fix you 
Wanneer je je best doet maar niet slaagt 
Wanneer je krijgt wat je wil maar niet wat je nodig hebt 
Wanneer je je zo moe voelt maar niet kan slapen 
Vast in de achteruit 
 
Wanneer de tranen stromen over je gezicht 
Wanneer je iets kwijt raakt dat je niet kunt vervangen 
Of als je van iemand houdt maar het verloren gaat 
Zou het erger kunnen? 
 
Lichten zullen je naar huis leiden 
En je botten doen ontvlammen 
En ik zal proberen je te helen 
 
Heel hoog boven of daar beneden 
Wanneer je te verliefd bent om het los te laten 
Als je het nooit probeert zul je nooit weten 
Wat je waard bent 
 
Lichten zullen je naar huis leiden 
En je botten doen ontvlammen 
En ik zal proberen je te helen 
 
Tranen stromen over je gezicht 
Wanneer je iets verliest dat je niet kunt vervangen 
Tranen stromen over je gezicht en ik 
Tranen stromen over je gezicht 
Ik beloof je dat ik van mijn fouten zal leren 
Tranen stromen over je gezicht en ik 
 
Lichten zullen je naar huis leiden 
En je botten doen ontvlammen 
En ik zal proberen je te helen 
 
Vertaling You Say 
ik vecht tegen stemmen die me zeggen: jij bent niet oké 
al die stomme leugens die beweren: jij telt echt niet mee 
Ben ik dan alleen de som van al mijn daden, goed of slecht?  
Vertel me steeds weer wie ik ben, want ik heb het nodig om het te weten 
 
U zegt dat er van mij gehouden wordt, als ik daar niets van merk 
en voel ik me zwak, dan noemt u mij juist sterk 
U zegt ‘jij bent goed’ net als ik niets bereik 
En pas ik nergens in, zegt u: ‘je hoort bij mij’ 



En ik geloof, o, ik geloof 
wat u zegt van mij, ik geloof 
 
Het enige dat echt telt is alles wat u van mij denkt 
In u vind ik mijn waarde, door u weet ik weer wie ik ben 
 
U zegt dat er van mij gehouden wordt, als ik daar niets van merk 
en voel ik me zwak, dan noemt u mij juist sterk 
U zegt ‘jij bent goed’ net als ik niets bereik 
en pas ik nergens in, zegt u: ‘je hoort bij mij’ 
En ik geloof, o, ik geloof wat u zegt van mij ik geloof 
 
Alles wat ik heb leg ik nu aan uw voeten neer 
U kent al mijn fouten, maar ook mijn overwinning Heer (ooo) 
 
U zegt dat er van mij gehouden wordt, als ik daar niets van merk 
en voel ik me zwak, dan noemt u mij juist sterk 
U zegt ‘jij bent goed’ net als ik niets bereik 
en pas ik nergens in, zegt u: ‘je hoort bij mij’ 
En ik geloof, o, ik geloof wat u zegt van mij ik geloof En ik geloof, o, ik geloof wat u zegt van mij ik 
geloof o ik geloof en ik geloof, o ik geloof wat u zegt van mij ik geloof 
 
Gebed 
 
Lezing: Mattheus 13: 44-46 
 
Verhaal  
 
Zingen/luisteren: NLB 880: 1, 2 en 3 
  
1 Het leven op aarde is vreugde en rijkdom, 
   ontvouwt zich in schoonheid, fris 
   groen brengt haar mee, 
   het kleurt de seizoenen, alle bergen en dalen, 
   van ster tot onstuimige zee. 
 
2 Ons leven op aarde: fontein vol van goedheid 
   stroomt over in arbeid, in 
   passie en pijn, 
   in de hectische steden en de stilte van wijsheid  
   in elk kind, onbevangen en klein. 
 
3 Dit leven op aarde: een bron van genezing, 
   welt op in ons lachen, zingt 
   mee in ons lied. 
   Brengt zorg voor de armen, geeft gemeenschap en liefde, 
   bevrijdt onze ziel van verdriet. 
 
Meditatie 
 
Hilde en Jorien zingen: 
When you believe en Als de liefde niet bestond 
 
Vertaling you believe 
Vele nachten hebben we gebeden, 
zonder bewijs dat iemand het kon horen 
In onze harten klonk een hoopvol lied, 
wat we amper begrepen 
 
 



We zijn niet bang meer 
Al weten we dat er veel is om te vrezen 
We hebben bergen verzet, 
lang voordat we wisten dat we dat konden 
 
Er kunnen wonderen bestaan, 
als je erin gelooft 
Hoewel hoop broos is, 
is het moeilijk kapot te maken 
 
Wie weet welke wonderen 
je kunt verrichten 
als je erin gelooft 
Op een of andere manier zul je het kunnen 
Je kan het als je erin gelooft 
 
In deze tijd van vrees 
waarin gebeden zo vaak tevergeefs bleken, 
Leek de hoop als op vogels in de zomer; 
veel te snel vervlogen 
Nu sta ik hier, 
met zo'n vol hart 
dat ik het niet uit kan leggen 
Zoekend naar vertrouwen en woorden sprekend 
waarvan ik nooit had gedacht dat ik ze zou zeggen, 
 
Er kunnen wonderen bestaan 
Als je erin gelooft 
Hoewel hoop broos is, 
is het moeilijk kapot te maken 
 
Wie weet welke wonderen 
Je kunt verrichten 
Als je erin gelooft 
Op een of andere manier zul je het kunnen 
Je kan het als je erin gelooft 
 
Ik zal zingen voor de Heer, want hij heeft glorierijk overwonnen. 
Wie is als U, o Heer, tussen alle goden? 
Wie is als U, groots in heiligheid? 
In uw liefde leidt U het volk dat U bevrijdde! 
Ik zal zingen voor de Heer, want hij heeft glorierijk overwonnen. 
Wie is als U, o Heer, tussen alle goden? 
Wie is als U, groots in heiligheid? 
In uw liefde leidt U het volk dat U bevrijdde! 
 
Er kunnen wonderen bestaan 
Als je erin gelooft 
Hoewel hoop broos is, 
is het moeilijk kapot te maken 
Wie weet welke wonderen 
Je kunt verrichten 
Als je erin gelooft 
Op een of andere manier zul je het kunnen 
Nou zul je het kunnen 
Je kan het als je erin gelooft 
 
Je kan het als je erin gelooft! 
 
 



 
Mededelingen  
 
Gebeden 
Aandacht voor de collectes (zie onderaan deze liturgie) 
 
Zingen/luisteren: NLB 419: 1, 2 en 3  
1 Wonen overal nergens thuis, 
   aarde, mijn aarde, mijn moeders huis. 
   Vallende sterren, de schim van de maan, 
   mensen die opstaan en leven gaan, 
   mensen veel geluk. 
 
2 Wonen overal even thuis 
   handel en wandel en huis na huis 
   loven en bieden op waarheid en waan 
   wagen en winnen en verder gaan 
   mensen veel geluk. 
 
3 Wonen overal bijna thuis 
   aarde mijn hemel mijn vadershuis 
   stijgende sterren de lach van de maan 
   mensen die dromend een stem verstaan 
   mensen veel geluk. 
 
Zegen 
 
Koffie 
 
Hilde en Jorien zingen: 
De kracht van uw liefde 
 
 

De collectes zijn voor diaconie en PKN (Vredeswerk) 

Vrede verbindt verschil De Protestantse Kerk steunt via Kerk in Actie en PAX 

vredesinitiatieven in Nederland en wereldwijd. Zoals in Nigeria, waar Kerk in Actie 

het werk van de Nigeriaanse kerken steunt om slachtoffers van het geweld te 

helpen hun trauma’s te verwerken. Christenen en moslims verbeteren samen hun 

situatie en zijn bondgenoten in hun strijd tegen armoede en terrorisme. In 

Nederland is er steun voor SKIN, de organisatie van migranten- en internationale 

kerken, om elkaar als christenen te ontmoeten en van elkaar te leren. PAX steunt 

in Irak een organisatie die vecht tegen seksueel en gender-gerelateerd geweld 

tegen vrouwen. Met uw bijdrage steunt u het vredeswerk van de Protestantse 

Kerk. Geef aan de collecte of maak een bijdrage over op NL10 ABNA 0444 444 777 

t.n.v. Protestantse Kerk o.v.v. collecte Vredeswerk. Helpt u mee om deze collecte 

tot een succes te maken? Hartelijk dank!  

  

Wij verzoeken u het geld voor de collectes over te maken op       

rekeningnummer: NL15RABO0114535736 

t.n.v. Protestantse gemeente Emmen, o.v.v. collecte Ichthus  

27 september 

 

 
 


