
Liturgie zondag 20 september 11.15 uur 

Lied voor de dienst: ELB 212 

1. Heer, wat een voorrecht om in liefde te gaan, 
schouder aan schouder in uw wijngaard te 
staan; 

  samen te dienen, te zien wie U bent, 
  want uw woord maakt uw wegen bekend. 
 

refrein 
Samen op weg gaan, dat is ons gebed, 
als een volk dat juist daarvoor door U apart is 
gezet. 
Vol van uw liefde, genade en kracht, 
als een lamp die nog schijnt in de nacht. 

 
Welkom 
 
Intochtslied: Psalm 72: 1, 4 
1. Geef, Heer, de koning uwe rechten 
  en uw gerechtigheid 
  aan ’s konings zoon, om uwe knechten 
  te richten met beleid. 
  Dan ruist op alle bergen vrede, 
  heil op der heuv-len top. 
  Hij zal geweldenaars vertreden, 
  maar armen richt hij op. 
 
Stil Gebed 
 
Votum en Groet 
 
Zingen: Gezang 444: 1 
1. Grote God, wij loven U, 
  Heer, o sterkste aller sterken! 
  Heel de wereld buigt voor U 
  en bewondert uwe werken. 
  Die Gij waart te allen tijd, 
  blijft Gij ook in eeuwigheid. 
 
Gebed 
 
Zingen: Gezang 444: 3 
3. Heer, ontferm U over ons, 
  open uwe Vaderarmen, 
  stort uw zegen over ons, 
  neem ons op in uw erbarmen. 
  Eeuwig blijft uw trouw bestaan -  
  laat ons niet verloren gaan. 
 

 
 

 

 

2. Samen te strijden in woord en in werk. 
  Eén zijn in U, dat alleen maakt ons sterk, 
  delen in vreugde, in zorgen, in pijn, 
  als uw kerk, die waarachtig wil zijn. 
    refrein 
 
 

 
 
 
 

 

 

4. Hij zal de redder zijn der armen, 
  Hij hoort hun hulpgeschrei. 
  Hij is met koninklijk erbarmen 
  hun eenzaamheid nabij. 
  Hij helpt, met hun bestaan bewogen, 
  die zijn in vrees verward. 
  Hun bloed is kostbaar in zijn ogen. 
  Hij draagt hen in zijn hart. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Leefregel 

Zingen: ELB 213 

1. Ik wil jou van harte dienen 
  en als Christus voor je zijn. 
  Bid dat ik genade vindt, dat  
  jij het ook voor mij kunt zijn. 
 
3. Ik zal Christus’ licht ontsteken 
  als het duister jou omvangt. 
  Ik zal jou van vrede spreken  
  waar je hart naar heeft verlangd. 
 
5. Dan zal het volmaakte komen 
  als wij zingend voor Hem staan, 
  als wij Christus’ weg van liefde 
  en van lijden zijn gegaan. 
 
Gebed om verlichting met de Heilige Geest 
 
KND lied: Sta eens even op 
 
Schriftlezing:  Prediker 4: 7 - 12 
 
Zingen: Gezang 488b: 1, 2, 5 
1. Zolang er mensen zijn op aarde, 
  zolang de aarde vruchten geeft, 
  zolang zijt Gij ons aller Vader, 
  wij danken U voor al wat leeft. 
 
5. Daarom moet alles U aanbidden, 
  uw liefde heeft ons voortgebracht, 
  Vader, Gijzelf zijt in ons midden, 
  o Heer, wij zijn van uw geslacht. 
 
Schriftlezing: Johannes 5: 1 - 9 
 
Zingen: NLB 804:  (mel. Psalm 134) 
1. De Heer heeft naar mij omgezien! 
  Ik had geen leven meer, indien 
  Hij mij had laten dolen, klein 
  in eindeloosheid der woestijn. 
 
 
 
Verkondiging:      Alleen samen 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
2. Wij zijn onderweg als pelgrims, 
  vinden bij elkaar houvast. 
  Naast elkaar als broers en zusters, 
  dragen wij elkanders last. 
 
4. Ik zal blij zijn als jij blij bent, 
  huilen om jouw droefenis, 
  al mijn leeftocht met je delen 
  tot de reis ten einde is. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Zolang de mensen woorden spreken, 
  zolang wij voor elkaar bestaan, 
  zolang zult Gij ons niet ontbreken, 
  wij danken U in Jezus’ naam. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Hij zag naar mij, nu zie ik Hem, 
  hoor in de eenzaamheid zijn stem. 
  De bron des levens is vlakbij, 
  Gods toekomst opent zich voor mij. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Zingen: Gezang 454: 1, 2 
1. Wat zou ik zonder U geweest zijn, 
  hoe zou ik zonder U bestaan? 
  Ik zou ten prooi aan angst en vrees zijn 
  en eenzaam door de wereld gaan. 
  Mijn liefde taste in den blinde. 
  Een afgrond lag in het verschiet. 

  En waar zou ik een trooster vinden 

  die werk’ - lijk wist van mijn verdriet? 

 

Dankgebed en voorbeden 

 

Collecte 

 

Slotlied: Gezang 308 

1. In Christus is noch west noch oost 
  in Hem noch zuid noch noord, 
  één broederschap rust in  zijn troost, 
  één wereld in zijn woord. 
 
3. Broeders, één band is ’t die ons bindt 
  vanwaar en wie ge_ook zijt; 
  wie onze Vader dienst als kind, 
  is Christus toegewijd. 
 
Zegen 
 
Zingen: Gezang 456: 3 
3. Amen, amen, amen! 
  Dat wij niet beschamen 
  Jezus Christus onze Heer, 
  amen, God, uw naam ter eer! 
 
Collectes 
1. Onderhoud gebouwen 
2. Kerk 
3. Collecte Kerk in Actie, Zending 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2. Een diepe nacht zou mij omvangen 
  waarna geen blijde morgen daagt. 
  Ik werd verteerd door wild verlangen, 
  door ’s levens maalstroom weggevaagd. 
  Ik zou alleen zijn, van het heden 
  en van de toekomst ongewis. 
  Wie kan er aarden hier beneden 
  als er geen open hemel is? 
 
 
 
 
 
 
 
2. Tot ieder hart, dat Hem behoort, 
  met Hem gemeenschap vindt. 
  De dienst aan Hem is ’t gouden koord 
  dat allen samen bindt. 
 
4. Laat zuid en noord nu zijn verblijd, 
  Hem prijzen west en oost. 
  Aan Christus hoort de wereld wijd, 
  in Hem is zij vertroost. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


