
 

  Liturgie op zondag  5 september 2021 om 10.00 uur  

Belevingsdienst  

In deze belevingsdienst gooien we een paar VISJES 
uit  
Ouderling van dienst: Freda van Ooik  
Diaken van dienst: Menno Huizinga 
Kleur: groen 
Piano: Annette Couprie – Bent 
Kerk TV: Hieke, Trijnie  
Collecte: 1. kiA, werelddiaconaat; 2. pastoraat 
Voorganger: ds. W. Baas 
 

 
- piano  
- we gaan beginnen 
 
- welkom  
 aansteken liturgische kaars door ….. 
   
- Openingslied NLB Lied 62: 1, 4 
62:1 
Mijn ziel is stil tot God mijn Heer, 
van Hem verwacht ik altijd weer 
mijn heil, – op Hem toch kan ik bouwen. 
Ik wankel niet, want Hij staat vast: 
mijn toevlucht, als het water wast, 
mijn rots, mijn enige vertrouwen. 
62:4 
Wees stil, mijn ziel, tot God uw Heer, 
Hij immers schenkt u altijd weer 
zijn heil, – op Hem toch kunt gij bouwen. 
Wankel dan niet, want Hij staat vast, 
Hij is, ook als het onheil wast, 
uw rots, uw enige vertrouwen. 
 
STILTE  
         IS DE ZENDTIJD VAN DE HEILIGE GEEST 

 
Woord aan het begin  
ER IS IEMAND DIE VAN JE HOUDT: GOD 
 
Intro op het thema met het volgende liedje 
https://www.youtube.com/watch?v=_Oonr1MCUd
U 
Tekst: Lied van de vis (137) 

Zeg es, wat betekent die vis? 
Zeg es, wat betekent die vis? 
Ik zie ‘m overal maar ik weet niet wat het is. 
Zeg es, wat betekent die vis? 
 
Die vis is een teken 
voor groot en klein 
dat wij vrienden van Jezus zijn. 
Eerst zat het nog verborgen 
in een moeilijk woord, 
maar wij gaan er voor zorgen 
dat iedereen het hoort: 
 
ICHTUS! ICHTUS! ICHTUS! 
Jezus Christus, Zoon van God, Verlosser. 
ICHTUS! Jezus Christus, Zoon van God, Verlosser. 
 
Dat betekent die vis. Dat betekent die vis. 
En al je hem nu ziet, 
nou dan weet je wat het is. 
Dat betekent die vis. 
 
Zeg es, wat betekent die vis? 
Zeg es, wat betekent die vis? 
Ik zie ‘m overal maar ik weet niet wat het is. 
Zeg es, wat betekent die vis? 
 
Die vis is een teken 
voor groot en klein, 
dat wij vrienden van Jezus zijn. 
Zo worden wij herkend 
tot over de grenzen 
als kinderen van God 
en als vissers van mensen. 
 
ICHTUS! ICHTUS! ICHTUS! 
Jezus Christus, Zoon van God, Verlosser. 
ICHTUS! Jezus Christus, Zoon van God, Verlosser. 
 
Projectie van de poster GENADE: STRAF VERDIE-
NEN EN EEN OMHELZING KRIJGEN 

 
Kyriëgebed 
 
We zingen NLB Lied 413: 1, 2 
413:1 
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. 

https://www.youtube.com/watch?v=_Oonr1MCUdU
https://www.youtube.com/watch?v=_Oonr1MCUdU


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

413:2 
Alles wat U prijzen kan, 
U, de Eeuwige, ongeziene, 
looft uw liefde en zingt ervan. 
Alle engelen, die U dienen, 
roepen U nooit lovensmoe: 
‘Heilig, heilig, heilig’ toe! 
 
Voor we in de Bijbel lezen 
TEKSTVERWERKEN: DE BIJBEL TOEPASSEN IN 
JE LEVEN 

 
We zingen NLB Lied 313: 1 
313:1 
Een rijke schat van wijsheid 
schonk God ons in zijn woord. 
Heb moed, gij die op reis zijt, 
want daarmee kunt gij voort. 
Gods woord is ons een licht, 
en elk die in vertrouwen 
daarnaar zijn leven richt, 
die zal erin aanschouwen 
des Heren aangezicht. 
 
het Kindermoment  
 

  
NIET JEZELF PRESENTEREN … MAAR JEZUS 
REFLECTEREN 
 
De Bijbel: 
 
Spreuken 14: 
31 Wie een verschoppeling onderdrukt, beledigt zijn 
Schepper, 
   wie zich over een arme ontfermt, eert Hem. 
 
“WIE AAN MIJ KOMT, KOMT AAN HEM” 
 

 
Met het zingen van liedjes leren we  
 
Zingen:  
Van top tot teen - Opwekking Kids 136 - YouTube 
https://www.youtube.com/watch?v=iVH5fyresv8 
 
God heeft mij gemaakt van top tot teen 
Iemand zoals ik, nee, zo is er niet een 
want ik ben uniek, heel speciaal en bijzonder 
ik ben nog zoveel mooier dan een wereldwonder 
 

Hij heeft mij gevormd in m'n moeders buik 
en na negen maanden kwam ik eruit 
met alles er op en alles er aan 
Ik geef Hem alle eer, want Hij heeft dat gedaan 
 
God heeft jou gemaakt van top tot teen 
Iemand zoals jij, nee, zo is er niet een 
want je bent uniek, heel speciaal en bijzonder 
je bent nog zoveel mooier dan een wereldwonder 
 
Hij heeft je gevormd in je moeders buik 
en na negen maanden kwam jij er uit 
met alles er op en alles er aan 
Dus geef Hem alle eer, want Hij heeft dat gedaan 
God heeft jou gemaakt van top tot teen 

 

De kinderen mogen nu naar hun eigen ruimte 

gaan. 

 

Vandaag “een praatje bij een plaatje” 

(Overdenking / Preek) 

 

Jezus deelt ook wel van die losse zinnen met ons. 

Neem deze uit Matteüs 13: 

Als Jezus zijn gelijkenissen heeft uitgesproken, maakt 
hij een laatste vergelijking: ‘Iedereen die leerling in 
het koninkrijk van de hemel is geworden, lijkt op een 
huismeester die uit zijn voorraadkamer nieuwe en 
oude dingen te voorschijn haalt’ (13: 52). 
 
“Wees een zonnetje.  
Mensen hebben er behoefte aan”. 
 
Als de kat van huis is dansen de muizen. 
 
Beter één vogel in de hand dan tien in de lucht 
 
een zwaluw maakt nog geen zomer. 
 
Iemand op het verkeerde been zetten.  
 
Of deze van Toon Hermans : 
GA NOOIT WEG 

ZONDER TE GROETEN 

GA NOOIT HEEN 

ZONDER EEN ZOEN! 

WIE HET NOODLOT ZAL  

ONTMOETEN KAN HET MORGEN  

NIET MEER DOEN!  

 
JOUW GELOOF: ERFENIS OF KEUZE? 
 
OF 
 

“JIJ WIL MISSCHIEN WEL ZONDER GOD,  
MAAR GOD WIL NIET ZONDER JOU 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iVH5fyresv8
https://www.youtube.com/watch?v=iVH5fyresv8


 

 

 

 

 

 

 
BIDDEN IS SAMENWERKEN MET GOD 
 
Vraagje 
waar komt de VIS nou eigenlijk vandaan? 
 
Amen. 
 
Kinderen komen terug  
 
Onze gebeden 
 
We halen de briefjes van de gebedsmuur af 
 
We danken de Heer, onze God en delen onze voor-
beden met God  
 
We sluiten deze keer af met het Onze Vader van 
Huub Oosterhuis dat de PKN aangeeft bij de ko-
mende Startzondag: “Van U is de toekomst”. 
https://www.youtube.com/watch?v=VitGbFNGfvk 
Onze Vader verborgen 
Onze Vader verborgen 
uw naam worde zichtbaar in ons 
uw koninkrijk kome op aarde 
uw wil geschiede, een wereld 
met bomen tot in de hemel, 
waar water schoonheid, en brood 
gerechtigheid is, en genade – 
 
waar vrede niet hoeft bevochten 
waar troost en vergeving is 
en mensen spreken als mensen 
waar kinderen helder en jong zijn, 
dieren niet worden gepijnigd 
nooit één mens meer gemarteld, 
niet één mens meer geknecht. 
 
Doof de hel in ons hoofd 
leg uw woord op ons hart 
breek het ijzer met handen 
breek de macht van het kwaad. 
 
Van U is de toekomst 
kome wat komt. 
–Huub Oosterhuis– 
 
- een teken van hoop 
 

Slotlied: NLB Lied 939: 1, 3 
939:1 
Op U alleen, mijn licht, mijn kracht, 
stel ik mijn hoop. U zorgt voor mij. 
Door golven heen, door storm en nacht 
leidt mij uw hand. U blijft nabij. 
Uw vrede diep, uw liefde groot 
verjaagt mijn angst, verdrijft de dood. 
Mijn vaste rots, mijn fundament, 
U bent de grond waarop ik sta. 
939:3 
Van eerste kreet tot laatste zucht 
leef ik in U, en U in mij. 
Geen boze macht, geen kwaad gerucht, 
niets is er dat mij van U scheidt. 
Want U regeert, U overwint, 
U neemt mij aan. Ik ben Gods kind. 
Totdat U komt, mij roept voorgoed, 
bent U het doel van mijn bestaan. 
 
Wegzending en zegening.  

 
 
Uitleidend pianospel  
 
Blijf nog even napraten onder de koffie  
 
De eerste zondag van oktober opnieuw een bele-
vingsdienst. 
 
We zoeken nog wel wat BRAINPOWER  
 
 

 

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

