
 
 

Liturgie voor de ochtenddienst op 26 september 2021 om 9:30 uur. 

Thema van de dienst:  
 

Predikant: Drs. Klaas Oosterhuis 

Organist:  Nico Meilof 

Ouderling van dienst: Gerrit v.d. Bosch 
 

1e collecte: Diaconie 

2e collecte: Kerkelijk beheer 

3e collecte: Rente en aflossing 
 

 

 

 

Welkom ouderling van dienst 
 

Zingen – Lied 138: 1, 4. 

 

1. U loof ik, Heer, met hart en ziel, 

in eerbied kniel / ik voor U neder. 

Ja, in de tegenwoordigheid 

der goden wijd / ik U mijn beden. 

Naar ’t heiligdom waar Gij vertoeft 

hef ik het hoofd, / ik zal U prijzen. 

Gij zult, o Here, wijd en zijd 

uw heerlijkheid / en trouw bewijzen. 
 

4. 
 

Als ik, omringd door tegenspoed,  

bezwijken moet, / schenkt Gij mij leven. 

Wanneer mijn vijands toorn ontbrandt, 

uw rechterhand / zal redding geven. 

De Heer is zo getrouw als sterk, 

Hij zal zijn werk / voor mij voleinden. 

Verlaat niet wat uw hand begon, 

o levensbron, / wil bijstand zenden. 
 

Laten wij een moment stil worden voor de ontmoeting met God 
 

Bemoediging en groet 
 

Drempelgebed  
 

Zingen – Lied 221: 1, 3. 

 

1. Zo vriendelijk en veilig als het licht,  

zo als een mantel om mij heen geslagen, 

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. 
 

Woorden van liefde 
  

Luisteren naar – Tienduizend redenen 
 

https://download.eo.nl/eo/samengeloven/191022_02_Tienduizend%20Redenen.m

p4?sethdr=Content-Type:application/octet-stream 
 

Gebed om de Heilige Geest 
 

Kindernevendienstlied – YouTube ‘Kom aan boord’ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XeDHM7ccnTk 
 

Eerste lezing door LECTOR – Oude Testament: Psalm 138 
 

Van David. 
1Ik wil u loven met heel mijn hart, 

voor u zingen onder het oog van de goden, 
2mij buigen naar uw heilige tempel, 

uw naam loven om uw liefde en trouw: 

grote dingen hebt u beloofd, tot eer van uw naam. 
3Toen ik u aanriep, hebt u geantwoord, 

mij bemoedigd en gesterkt. 
4Laten alle koningen op aarde u loven, HEER, 

zij hebben de beloften uit uw mond gehoord. 
5Laten zij de wegen van de HEER bezingen: 

‘Groot is de majesteit van de HEER. 
6De HEER is hoogverheven! Naar de nederige ziet hij om, 

de hoogmoedige doorziet hij van verre.’ 
7Al is mijn weg vol gevaren, u houdt mij in leven, 

u verdedigt mij tegen de woede van mijn vijanden, 

uw rechterhand brengt mij redding. 
8De HEER zal mij altijd beschermen. 

HEER, uw trouw duurt eeuwig, 

laat het werk van uw handen niet los. 
 

 

Zingen – Lied 756: 1, 2, 4, 6. 
 

1. Laat komen, Heer, uw rijk, 

uw koninklijke dag, 

toon ons uw majesteit, 

Messias, uw gezag! 

2. Waar blijft het overlang 

beloofde land van God, 

waar liefde en lofgezang 

verdrijven leed en dood? 
    

https://download.eo.nl/eo/samengeloven/191022_02_Tienduizend%20Redenen.mp4?sethdr=Content-Type:application/octet-stream
https://download.eo.nl/eo/samengeloven/191022_02_Tienduizend%20Redenen.mp4?sethdr=Content-Type:application/octet-stream
https://www.youtube.com/watch?v=XeDHM7ccnTk


 
 

4. Zal ooit een dag bestaan 

dat oorlog, haat en nijd 

voorgoed zijn weggedaan, 

in deze wereldtijd? 

6. Wij bidden, Heer, sta op 

en kom in heerlijkheid! 

Op U staat onze hoop 

die onze herder zijt! 
 

 

Tweede lezing door LECTOR – Nieuwe Testament: Mattheüs 5: 1-12 
 

Bergrede 
1Toen hij de mensenmassa zag, ging hij de berg op. Daar ging hij zitten met zijn 

leerlingen om zich heen. 2Hij nam het woord en onderrichtte hen: 
3‘Gelukkig wie nederig van hart zijn, 

want voor hen is het koninkrijk van de hemel. 
4Gelukkig de treurenden, 

want zij zullen getroost worden. 
5Gelukkig de zachtmoedigen, 

want zij zullen het land bezitten. 
6Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, 

want zij zullen verzadigd worden. 
7Gelukkig de barmhartigen, 

want zij zullen barmhartigheid ondervinden. 
8Gelukkig wie zuiver van hart zijn, 

want zij zullen God zien. 
9Gelukkig de vredestichters, 

want zij zullen kinderen van God genoemd worden. 
10Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, 

want voor hen is het koninkrijk van de hemel. 
11Gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille van mij uitschelden, vervolgen en van 

allerlei kwaad betichten. 12Verheug je en juich, want je zult rijkelijk worden 

beloond in de hemel; zo immers vervolgden ze vóór jullie de profeten. 

 

 

Zingen – Lied 321: 1, 2, 4, 7. 

 

1. Niet als een storm, als een vloed, 

niet als een bijl aan de wortel 

komen de woorden van God, 

niet als een schot in het hart. 

2. Maar als een glimp van de zon, 

een groene twijg in de winter, 

dorstig en hard deze grond – 

zo is het koninkrijk Gods. 
 

4. 
 

Kinderen, armen van geest, 

mensen gelouterd tot vrede, 

horen de naam in hun hart, 

dragen het woord in hun vlees. 

 

7. 
 

Hier in dit stervend bestaan 

wordt Hij voor ons geloofwaardig, 

worden wij mensen van God, 

liefde op leven en dood. 
 

Overdenking 
  

Meditatief orgelspel 

 

 

 

 

 



 
 

Zingen – Lied 146 C: 1, 3. (‘Alles wat adem heeft love de Here’) 
 

1. Alles wat adem heeft love de Here, 

zinge de lof van Israëls God! 

Zolang ik hier in het licht mag 

verkeren, 

roem ik zijn liefde en prijs mijn lot. 

Die lijf en ziel geschapen heeft 

worde geloofd door al wat leeft. 

Halleluja! Halleluja! 

3. Welgelukzalig is ieder te noemen, 

die Jakobs God als helper heeft! 

Wat zou hem schaden, wie zou hem 

verdoemen, 

die dag aan dag met Christus leeft? 

Wie met de Heer te rade gaat, 

die staat Hij bij met raad en daad. 

Halleluja! Halleluja! 
 

Gebeden 
 

Zingen – Slotlied Lied 416: 1, 2, 3, 4. 

 

1. Ga met God en Hij zal met je zijn, 

jou nabij op al je wegen 

met zijn raad en troost en zegen. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 

2. Ga met God en Hij zal met je zijn: 

bij gevaar, in bange tijden, 

over jou zijn vleugels spreiden. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 

3. 
 

Ga met God en Hij zal met je zijn: 

in zijn liefde je bewaren, 

in de dood je leven sparen. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 

4. 
 

Ga met God en Hij zal met je zijn 

tot wij weer elkaar ontmoeten, 

in zijn Naam elkaar begroeten. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 

Zegen –  

Beantwoord met Lied 415: 3.‘Amen, amen, amen, dat wij niet beschamen…..….’ 
 

3. Amen, amen, amen! 

Dat wij niet beschamen 

Jezus Christus onze Heer, 

amen, God, uw naam ter eer! 

 

 


