
  

   

  

Liturgie op zondag  3 oktober 2021  

Belevingsdienst “De wonderen zijn de wereld nog niet uit” 

Welkom  
 
Piano 
 
“We gaan starten” 
 
Welkom  aansteken van de liturgiekaars 
 
Samenzang Dank U voor de wond'ren  
(Evangelische Liedbundel 426 
1. 
Dank U voor de wond'ren die gebeuren. 
Dank U voor de bloemen in het veld. 
Dank U dat Uw schepping vol met kleuren 
van Uw liefde voor een mens vertelt. 
Refrein: 
     Dank, dank, dank o Heer.  
     U blijft altijd bij ons Heer. Amen, amen, amen. 
2. 
Dank U voor die duizend mooie dingen; 
Dank U voor Uw liefde elke dag. 
Dank U dat als zorgen mij omringen 
ik eenvoudig bij U komen mag. 
Refrein: 
     Dank, dank, dank o Heer.  
     U blijft altijd bij ons Heer. Amen, amen, amen. 
3. 
Dank U voor het zonlicht in de straten; 
Dank U voor de sterren in de nacht. 
Dank U dat als vrienden mij verlaten 
U vanuit de hemel naar mij lacht. 
Refrein: 
     Dank, dank, dank o Heer.  
     U blijft altijd bij ons Heer. Amen, amen, amen. 
4. 
Dank U voor het wonder in mijn leven; 
Dank U voor Uw Geest en voor Uw kracht. 
Dank U dat U alles hebt gegeven, 
dat U alles voor mij hebt volbracht. 
Refrein. 
     Dank, dank, dank o Heer. U blijft altijd bij ons 
Heer. Amen, amen, amen. 
 
Welkom bij God. 
 
Introductie van het thema: 
https://youtu.be/TnlVtAH8vqc  
 
Samenzang – NLB Lied 216 
216:1 
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. 
 
216:2  
Dauw op de aarde, zonlicht van boven, 
vochtige gaarde, geurig als toen. 
Dank voor gewassen, grassen en bomen, 
al wie hier wandelt, ziet: het is goed.  
 
 

216:3 
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. 
 
“De kinderen komen naar voren” 
 
In gesprek met onze kinderen 
 
Het is een wonder, Lydia en zimmer,  
https://www.youtube.com/watch?v=0C6QmJfGRKs 
 
Er zijn mensen die gewoonlijk nog geen neushoorn 
zouden zien 
ook al stond dat beest te snuiven voor hun neus 
er zijn mensen die in ’t sprookjesbos geen dwergen 
zouden zien 
of nog sterker zelfs geen kanjer van een reus 
er zijn mensen die nooit kijken naar de schatten om 
hen heen 
en het is alsof geen wonder hen nog raakt 
maar als je werkelijk gaat zoeken, dan merk je echt 
meteen 
hoe knap álles op de wereld is gemaakt 
 
Het is een wonder - het is bijzonder 
als je kijkt naar de planeet waarop je leeft 
het is een wonder – het is bijzonder 
zoals de Schepper alles eens geschapen heeft 
zoals de Schepper alles eens geschapen heeft 
 
Er zijn mensen die geen leeuwen en geen tijgers 
zouden zien 
ook al zaten die gezellig op hun bed 
er zijn mensen die geen nijlpaard op het marktplein 
zouden zien 
ook al werd hij op een torenspits gezet 
er zijn mensen die nooit kijken naar de schatten om 
hen heen 
en het is alsof geen wonder hen nog raakt 
maar als je werkelijk gaat zoeken, dan merk je echt 
meteen 
hoe knap álles op de wereld is gemaakt 
 
Het is een wonder - het is bijzonder… (3x) 
 
De kinderen gaan naar hun eigen ruimte 
 
 

Kyrie en Gloria moment:  
 
Piano “Wonderfull wonderfull world” 
  
In de Bijbel lezen we Exodus 14: 15 – 15: 1 
God liet zijn volk vertrekken uit Egypte. Hij was hun 
gids op deze tocht.  
 

https://youtu.be/TnlVtAH8vqc
https://www.youtube.com/watch?v=0C6QmJfGRKs


 

   
Exodus 14: 15 – 15: 1 
 
Overdag leidde Hij zijn volk met een wolk en 's nachts 
met vuur. Zo konden de Hebreeën dag en nacht 
verder gaan. Toen men aan de Farao zei dat het 
Hebreeuwse volk gevlucht was, riepen hij en zijn 
hovelingen: ‘Hoe konden we hen toch laten gaan?’ 
Daarom liet de farao zijn strijdwagen inspannen en 
achtervolgde de Israëlieten met heel zijn leger. Toen 
die de farao en zijn leger zagen naderen, kregen ze 
grote angst en riepen luid tot God. Tegen Mozes 
zeiden ze: 'We willen niet in de woestijn sterven. We 
sterven nog liever in Egypte.' Mozes antwoordde: 
‘Vrees niet. Blijf volhouden. Dan zullen jullie zien hoe 
God ons vandaag nog zal redden.’  
 
God zei tot Mozes: ‘Laat het volk maar verder 
trekken. Hef dan uw hand op over de zee. Dan 
kunnen ze over de droge bodem door de zee trekken. 
Ik zal die Egyptenaren eens tonen wie Ik ben.’ Mozes 
strekte zijn hand uit over de zee. Heel de nacht liet 
God de zee door een sterke  
oostenwind terugwijken. Zo konden de Israëlieten 
over de droge bodem de zee doortrekken. Heel het 
leger van de farao ging achter hen aan de zee in. 
Tegen de morgen begonnen de wielen van hun 
wagens scheef te lopen, zodat ze slechts met moeite 
vooruit kwamen. De Egyptenaren riepen: ‘Vlucht voor 
de Israëlieten, want God strijdt voor hen tegen ons.’  
 
Toen sprak God tot Mozes: ‘Strek uw hand uit over de 
zee, dan zal het water terugstromen over het leger 
van de Egyptenaren.’ Mozes deed dat.  
 
Toen het licht begon te worden, vloeide de zee naar 
haar gewone plaats terug. Het water dat terug 
vloeide, overspoelde heel het leger van de farao. Zo 
redde God op deze dag Israël uit de greep van 
Egypte. Toen Israël dit machtige optreden van God 
gezien had, kreeg het ontzag voor Hem. Zij stelden 
vertrouwen in Hem en in Mozes. Toen zongen Mozes 
en de Israëlieten een lied voor God. Myriam, pakte 
haar tamboerijn. Alle vrouwen volgden haar: ze 
dansten en speelden op de tamboerijn. Mirjam zong: 
'Zing voor God, want hij heeft ons bevrijd. Zing voor 
God, want hij heeft ons verlost van het volk van 
Egypte, onze onderdrukkers.'  
 

Het verhaal wat dichterbij 

 

Een jong meisje zat op een zitzak in het park de bijbel 
te lezen. Ze was zo enthousiast, dat ze regelmatig 
riep: ‘Halleluja, loof de Heer.’  
Een bijbelgeleerde kwam voorbij en vroeg: “wat lees 

je?”. Het jonge meisje op de zitzak keek op en 

antwoordde: 

‘Het boek Exodus. Dat gaat over Mozes die met de 
joden uit Egypte trok. Ik lees juist dat God de zee 
gesplitst heeft zodat het joodse volk er door kon 
gaan.’  
De geleerde zei hierop: ‘Weet je dan niet dat er op die 
plek hooguit 10 cm water stond.’  
 

Het jonge meisje bleef zichtbaar teleurgesteld achter 
op de zitzak.  
 
Na een tijd besloot ze om verder te lezen.  
Even later kijkt het meisje opnieuw op en zegt: 
‘Halleluja, loof de Heer.’  
De geleerde hoorde het nog net, keerde terug en zei:  
“Ik heb je zojuist uitgelegd wat er toen gebeurde. Ben 
je dat dan nu reeds vergeten?’  
Het jonge meisje op de zitzak schudde haar hoofd en 
zei: ‘Integendeel, ik ben heel blij met uw uitleg. Het is 
toch fantastisch! Maar 10 cm water en daarin komt 
een heel leger om.’ 
 
 
Overdenking 
 
 
We luisteren naar “When you believe”  
https://www.youtube.com/watch?v=c0i8Q_7s9XI 
 
Zie verder op voor de Engelse en de Nederlandse 
tekst  
 
 
“We gaan naar de gebeden” 
Ds: “Bidden doen we heel vaak met gevouwen 
handen, gesloten ogen en met woorden. Soms heel 
veel woorden. Maar bidden kan ook heel goed zonder 
woorden. Door heel bewust een kaarsje aan te 
steken. En gewoon stil blijven. Soms zeg je in je zelf 
er iets bij. Maar soms is je bidden woordeloos. Je 
steekt een kaarsje aan omdat je iemand zo graag 
genezing gunt. Voor eenzame mensen een lichtje van 
warmte. Voor je (klein)kind dat je mist. Voor de 
mensen die in oorlog zijn of op de vlucht. Voor je zelf 
en niemand hoeft je weten waarom. 

 
Ruimte & tijd om een kaars aan te steken  
  (Op de achtergrond het spel van de piano) 

 
Als we weer zitten, klinken de bekende woorden 
van het “Onze Vader”. Maar toch anders. “Wat 
zeg ik als ik “Onze Vader” zeg? 
 
Collecte (Straks bij de uitgang)  
 
Kinderen komen terug bij ons in de kerk 
 
Teken van Hoop 
Soms zitten vluchtelingkinderen vol trauma’s. 
ChefSpecial is met deze groep aan het werk gegaan 
om samen te zingen. Zo leren ze Nederlands, ze 
leren zingen en ze leven op en hebben samen 
plezier.  
Ook voor deze kinderen is er een leven na alle 

ellende die ze hebben meegemaakt.  

Youtube Kinderen met Chefspecial

 https://youtu.be/_ZuxmrLFsTg 

 

https://www.youtube.com/watch?v=c0i8Q_7s9XI
https://youtu.be/_ZuxmrLFsTg


   

  
 
Slotlied: Samenzang Sela “IK ZAL ER ZIJN” 
1. 
Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.  
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan. 
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim. 
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’. 
2. 
Een boog in de wolken als teken van trouw, 
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou! 
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet, 
ben ik bij U veilig, U die mij ziet. 
3. 
De toekomst is zeker, ja eindeloos goed. 
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet: 
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam. 
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan. 
4. 
‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam. 
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan. 
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: 
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’. 
5. 
O Naam aller namen, aan U alle eer. 
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer: 
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn. 
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn. 
 
Woorden om mee te nemen 
Ik geloof in: 

de kracht om ons te verwonderen; 
het inzicht ons te verbazen; 
de verwondering over het leven; 
het geloof als houvast; 
de hoop als baken; 
de liefde als bron; 
de oprechtheid om samen te leven; 
de acceptatie van ieder levend wezen; 
de energie voor optimisme en tot vreugde; 
de vergeving ook naar elkaar. 

 
Zegen  
Samenzang :  

Amen, amen, amen,  
U kent onze namen;  
Wees nabij als troost en licht  
op de weg die voor ons ligt. 

  
 
Zie volgende blz.  
Engelse en de Nederlandse tekst  van het 
luisterlied: “When you believe”  
https://www.youtube.com/watch?v=c0i8Q_7s9
XI 
  

 

https://www.youtube.com/watch?v=c0i8Q_7s9XI
https://www.youtube.com/watch?v=c0i8Q_7s9XI


  

 

Vele nachten hebben we gebeden, 
zonder bewijs, hoorbaar voor ieder 
In onze harten een hoopvol lied, 
wat we amper begrepen 
We zijn niet bang  
Al weten we dat er veel is om bang voor te zijn 
We hebben bergen verzet, 
lang voordat we wisten dat we dat konden  
Er kunnen wonderen zijn,  
als je gelooft  
Al is hoop broos, ze is moeilijk uit te roeien 
Wie weet wat voor wonderen jij teweeg kunt brengen? 
Als je gelooft, op een of andere manier zul je  
Je kunt het, wanneer je gelooft 
 
 
In deze tijd van angst 
als gebed zo vaak een slag in de lucht lijkt. 
lijkt hoop op een vogel in de zomer;  
veel te snel weg gevlogen  
En nu sta ik hier,  
mijn hart zo overvol, ik snap het niet  
zoekend naar vertrouwen en krachtige woorden 
die ik nooit verwacht had uit te spreken, 
Er kunnen wonderen zijn 
Als je gelooft 
Al is hoop broos, ze is niet uit te roeien 
Wie weet wat wonderen tot stand kunnen brengen 
 
Als je gelooft, op een of andere manier zul je 
Je kunt het, wanneer je gelooft  
Ze gebeuren niet altijd als je er om vraagt 
En het is gemakkelijk je aan je angst over te geven 
Maar als verblind bent door jouw pijn 
de weg niet kunt zien, ga(!) door de regen 
Een zachte, maar stille veerkrachtige stem 
Zegt, hulp is heel dichtbij 
Er kunnen wonderen zijn 
Als je gelooft 
Al is hoop broos,  
Ze is moeilijk uit te roeien 
Wie weet welke wonderen  
JIJ tot stand kunt brengen 
Als je gelooft, zul je dat op  een of andere manier 
 
Nu, je zult het (weet ik weet ik) 
Je zult het 
Geloof! 
Je zult het  
Gelooft! 
Enkel Geloof 
Enkel Geloof 
Je zult het  
Geloof! 

 “When you believe”   
 
Many nights we prayed 
With no proof, anyone could hear 
In our hearts a hopeful song 
We barely understood 
Now, we are not afraid 
Although we know there's much to fear 
We were moving mountains 
Long before we knew we could, whoa, yes 
There can be miracles 
When you believe 
Though hope is frail, it's hard to kill 
Who knows what miracles you can achieve? 
When you believe, somehow you will 
You will when you believe 
Oh-oh-oh 
Mmm, yeah 
In this time of fear 
When prayer so often proves in vain 
Hope seems like the summer bird 
Too swiftly flown away 
Yet now I'm standing here 
My hearts so full, I can't explain 
Seeking faith and speakin' words 
I never thought I'd say 
There can be miracles 
When you believe (When you believe) 
Though hope is frail, it's hard to kill (Mmm) 
Who knows what miracles you can achieve?       
(You can achieve) 
When you believe, somehow you will 
You will when you believe 
They don't always happen when you ask 
And it's easy to give in to your fears 
But when you're blinded by your pain 
Can't see the way, get through the rain 
A small but still, resilient voice 
Says, help is very near, oh (Oh) 
There can be miracles (Miracles) 
When you believe (Boy, when you believe, yeah) 
Though hope is frail 
It's hard to kill (Hard to kill, oh, yeah) 
Who knows what miracles 
You can achieve (You can achieve, oh) 
When you believe somehow you will (Somehow, 
somehow, somehow) 
Now, you will (I know, I know, know) 
You will when you (When you) 
Believe 
You will when you (You will when you) 
Believe 
Just believe (Believe) 
Just believe 
You will when you 
Believe 
 


