
 

 

 

                                                                                                                   

Liturgie op zondag  19 september 2021 om 10.00 uur  

“VAN U IS DE TOEKOMST” 

Welkom op deze Startzondag 19 september 2021 
Ouderling van dienst:  
Diaken van dienst:  
Kleur: groen 
Klavierbespeler: Jan Smit 
Kerk TV: Mirjam  
Collecte: 1.                ; 2.  
Voorganger: ds. W. Baas 
 
orgelspel (Jan Smit)  
 
Kerkenraad en dominee komen binnen 
 
Lied “Klaar voor de start”  
https://www.youtube.com/watch?v=qNuZrdVJffo 
 
REFREIN 
Ja wij zijn klaar voor de start 
Gaan los met heel ons hart 
En delen het met iedereen 
Ja wij zijn klaar voor de start 
Al gaan we knetterhard 
We hebben zo veel gemeen 
 
Want we lezen-lopen-rennen-zwemmen-springen- 
dansen-gillen-zingen en we chillen met elkaar 
 
Ja wij zijn klaar voor de start 
Gaan los met heel ons hart 
En delen het met iedereen 
 
Klaar voor de start  
Klaar voor de start  
Oho ohoooo 
Klaar voor de start  
Hey 
Klaar voor de start  
Klaar voor de start  
Oho ohoooo  
 
Hey doe je mee? 
Loop eens weg van die tv 
Kom uit je stoel, stoel, stoel 
Want alleen maar blijven zitten  
Is niet cool, cool, cool    
Ga je mee met ons op reis?  
Want samen dingen doen  
Dat is de allermooiste prijs 
 
Al kun je niet zo hard    
Toch hoor jij er ook bij    
Dus doe maar lekker mee    
Want jij bent net als wij    
Weet je wat we doen 
We worden samen kampioen    
 
REFREIN 
 
 

Winnen of verliezen     
Doe je nooit alleen     
Samen staan we sterk    
En samen zijn we 1 
Weet je wat we doen     
We worden samen kampioen   
 
Ja wij zijn klaar voor de start  
Gaan los met heel ons hart 
En delen het met iedereen 
Ja wij zijn klaar voor de start  
Al gaan we knetterhard 
We hebben zo veel gemeen 
 
Want we lezen-lopen-rennen-zwemmen-springen- 
dansen-gillen-zingen en we chillen met elkaar 
 
Ja wij zijn klaar voor de start  
Gaan los met heel ons hart 
En delen het met iedereen 
 
Klaar voor de start 
Gaan los met heel ons hart 
En delen het met iedereen! 
 
welkom  

aansteken van de liturgiekaars 
 
eerste lied: Op de melodie van Psalm 84: 
1. 
Dit huis een herberg onderweg 
voor wie verdwaald van heg en steg 
geen rust, geen ruimte meer kon vinden, 
een toevluchtsoord in de woestijn 
voor wie met olie en met wijn 
pijnlijke wonden liet verbinden, 
dit huis waarin men smarten deelt 
weet, hoe Gods liefde harten heelt. 
2. 
Dit huis, waarin een gastheer is  
wiens zachte juk geen last meer is,  
dit huis is ons tot heil gegeven:  
een herberg voor wie moe en mat  
terzijde van het smalle pad  
struikelt en langer niet wil leven - 
plaats tegen de neerslachtigheid,  
een pleister van barmhartigheid.  
 
Stil gebed; woorden aan het begin 
 
couplet 3 van “Dit huis een herberg” 
Dit huis, met liefde opgebouwd,  
dit gastenhuis voor jong en oud,  
ligt langs de weg als een oase;  
hier kan men putten: nieuwe kracht, 
hier is beschutting voor de nacht,  
hier is het elke zondag Pasen!  
Gezegend al wie binnengaat  
en hier zijn lasten liggen laat. 
 
 

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


  

 

 

  

Thema: “Van U is de toekomst”  
 
NLB Lied 675: 1, 2 “Geest van hierboven “ 
675:1 
Geest van hierboven, 
leer ons geloven, 
hopen, liefhebben door uw kracht! 
Hemelse vrede, 
deel U nu mede 
aan een wereld die U verwacht! 
Wij mogen zingen 
van grote dingen, 
als wij ontvangen 
al ons verlangen, 
met Christus opgestaan. Halleluja! 
Eeuwigheidsleven 
zal Hij ons geven, 
als wij herboren 
Hem toebehoren, 
die ons is voorgegaan. Halleluja! 
675:2 
Wat kan ons schaden, 
wat van U scheiden, 
liefde die ons hebt liefgehad? 
Niets is ten kwade, 
wat wij ook lijden, 
Gij houdt ons bij de hand gevat. 
Gij hebt de zege 
voor ons verkregen, 
Gij zult op aarde 
de macht aanvaarden 
en onze koning zijn. Halleluja! 
Gij, onze Here, 
doet triomferen 
die naar U heten 
en in U weten, 
dat wij Gods kinderen zijn. Halleluja! 
 
Uit de Bijbel:  
Storm op het meer (Marcus 4) met Zing in de 
kring, 
https://www.youtube.com/watch?v=b3EMLeAFu
C4 
 
Liedje:  
we varen in een bootje 
Jezus is er bij 
we varen in een bootje 
Hij zorgt voor jou en mij  
 
Hoor de wind en regen 
Hoor wat Jezus zegt 
Wind en regen stil nu 
De storm gaat weg. 
 

De kinderen zingen:  
Diep diep diep als de zee 
https://www.youtube.com/watch?v=mTq2oZh6Q
uo 
 
Diep, diep, diep als de zee, 
hoog, hoog, hoog als de lucht, 
wijd, wijd, wijd als het water blauw, 
is Jezus' liefde voor jou en mij. 
 
‘t Is net zo diep, diep, diep als de zee, 
hoog, hoog, hoog als de lucht, 
wijd, wijd, wijd als het water blauw, 
is Jezus' liefde voor jou. 
 
Diep, diep, diep als de zee…… 
 
‘t Is net zo diep, diep, diep als de zee…… 
 
Overdenking: Van U is de toekomst 
 
Gebed  
 
het lied van Huub Oosterhuis dat hoort bij deze 
start “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– 
 

https://www.youtube.com/watch?v=b3EMLeAFuC4
https://www.youtube.com/watch?v=b3EMLeAFuC4
https://www.youtube.com/watch?v=mTq2oZh6Quo
https://www.youtube.com/watch?v=mTq2oZh6Quo
https://www.youtube.com/watch?v=VitGbFNGfvk
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011682977942&__tn__=K-R-R&eid=ARCvi87pJZPlkSG1MdGfSgt06_okBXbKK8cHHZ07ejZxFg7m1PvLnklaVEzAfmb770Of1l7P1HZMNfKE&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDbw_Scli9OTKsVFBUWqKTYdSXyjnW_84vrTTRcxsU0M9b4MmJUqstIol0ZEEZU6UhZSmH6TpFtOmDxPl3qZb0Ug1sowzfFgSIgP3ZNmd9urCh4UvHS7U40JXvsjOLL48oTIfPktOSH2nwC1ixNfZ_yPxJP2TI-g5TwmChG_0lP9gRDAtrFlSUM4xw


 

Collecten straks bij de uitgang: 1.   2.    
 
Laatste lied. In canon – “ ’t Stel mijn vertrouwen”  
'k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God. 
Want in zijn hand ligt heel mijn levenslot. 
Hem heb ik lief, zijn vrede woont in mij. 
'k Zie naar Hem op en weet: Hij is mij steeds nabij. 
 
Zegen.  
 
NLB Lied 416: 1, 2 
416:1 
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. 
416:2 
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. 
 
bij het uitgaan luisteren we naar het lied: een 
toekomst vol van hoop. 
bijvoorbeeld 
https://www.youtube.com/watch?v=WFtdZWoICQM 
 
EEN TOEKOMST VOL VAN HOOP 
In de nacht van strijd en zorgen  
kijken wij naar U omhoog, 
biddend om een nieuwe morgen,  
om een toekomst vol van hoop.  
  
Ook al zijn er duizend vragen,     
al begrijpen wij U niet,              
U blijft ons met liefde dragen,  
U die alles overziet.    
  
U geeft een toekomst vol van hoop;  
dat heeft U aan ons beloofd.                        
Niemand anders, U alleen,  
leidt ons door dit leven heen.  
  
U heeft ons geluk voor ogen.  
Jezus heeft het ons gebracht.  
Mens, als wij, voor ons gebroken 
in de allerzwartste nacht.                   
   
U bent God, de Allerhoogste, 
God van onbegrensde macht. 
Wij geloven en wij hopen 
op het einde van de nacht. 
 

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

