
 

  Liturgie op zondag  7 november 2021 om 10.00 uur  

Belevingsdienst  

 

Belevingsdienst 
Ouderling van dienst: Freda van Ooik 
Organist: Wim Boer 
Diaken van dienst: Jo Lonsain 
Leiding nevendienst: Jellie Wijnja 
Beamer: Hieke Klein en Harko Rutgers  
Voorganger: ds. wieger baas 
 
piano 
 
we gaan starten 
 
welkom  
 aansteken van de liturgiekaars  
 
Samenzang Geroepen om te zingen, Lied 18: 
(Melodie: Geest van hierboven)  
1. 
Bijeengeroepen uit onze huizen, 
elk met zijn eigen levenslied, 
zijn wij gekomen om weer te dromen 
van wat God in ons mensen ziet. 
Wij willen zingen van alle dingen, 
roepen uit donker, roepen om leven, 
roepen om licht om Gods woorden te zien. 
God zal ons horen, Hij schenkt het leven. 
Hij zal ons vragen antwoord te geven, 
samen te leven in zijn gloria. 
2. 
Bijeengekomen, woord in ons midden, 
samen zijn wij hier in Gods huis. 
Kleinen en groten, niemand verstoten: 
voor wie God zoekt is hier een thuis. 
Bidden en danken, stilte en klanken, 
met elkaar delen, één zijn met velen 
en zingen keer op keer. Jezus is Heer! 
Jong en oud samen zingen nu "amen". 
God in ons midden, verhoor ons bidden. 
Heel uw gemeente zingt: Halleluja! 
 
Liturgisch welkom  
 
Introductie van het thema:  
https://youtu.be/l1hzstB1M68 
 
Samenzang Geroepen om te zingen, Lied 125  
1. 
Om licht te zien zijn wij gekomen, 
een krans van mensen wereldwijd 
die waakzaam van de vrede dromen 
en werken aan gerechtigheid. 
Ontsteek het vuur opdat wij horen 
het lied dat zingt in alleman 
tot nieuwe mensen zijn geboren: 
vrienden met vrede hand in hand. 
 

2 
Om licht te zijn voor alle landen, 
een gloed die warmte geeft en hoop, 
een bron van brood in alle handen: 
de hemel houden wij ten doop. 
Kom aan het licht, kom weer tot wereld, 
neem wanhoop weg en duisternis, 
laat zonder last van leugens leven 
het mensenkind dat toekomst is. 
3. 
Om licht van licht te zijn op aarde, 
aanhoudend licht van het begin, 
opdat geen mens meer zou verdwalen 
zet God zijn eigen bloed nu in. 
Opent uw hart, groen licht voor ogen 
de hoop groeit waar geen wegen gaan 
en wie op pad gaat, ongelogen, 
vindt ooit de hemel open staan. 
 
Filmpje – de kinderen komen naar voren 
 
Moment met de kinderen: 
 
Lied Opwekkingslied voor kinderen 
https://www.youtube.com/watch?v=rLX-EpQAyp0 
In de circustent 
links rechts 
stamp eens met je voeten 
doe maar met ons mee 
links rechts 
stamp eens met je voeten 
dat gaat best oké 
links rechts 
klap eens in je handen 
doe maar met ons mee 
links rechts 
klap eens in je handen 
dat gaat best oké 
 
refrein: 
er is altijd iets 
waar je goed in bent 
jij bent ook een ster 
in deze circustent 
God heeft jou zelf gemaakt 
gaf je veel talent 
laat iedereen maar zien 
waar je goed in bent 
 
links rechts 
knip eens met je vingers 
doe maar met ons mee 
links rechts 
knip eens met je vingers 
dat gaat best oké 
links rechts 
draai maar eens een rondje 
doe maar met ons mee 
 

https://youtu.be/l1hzstB1M68
https://www.youtube.com/watch?v=rLX-EpQAyp0


  

links rechts 
draai maar eens een rondje 
dat gaat best oké 
 
Praatje met de kids  
 
Aansteken van de kaars van de nevendienst, 
De Kijkbijbel ligt open. 
 
We zingen uit de bundel Geroepen om te zingen, 
lied 24: 1, 2 en 3 
1. 
Kaars, jij mag branden: je geeft aan ons je licht. 
Jij bent een teken: God houdt ons in het zicht. 
2. 
Boek, jij mag open: jij bent Gods blij verhaal. 
Woord, dat doet hopen. God spreekt in mensentaal. 
 
De kinderen gaan naar de eigen ruimte. 
 
3. 
Eer aan de Vader, de Zoon en aan de Geest: 
God, die er zijn zal, en altijd is geweest. 
 
Kyrie (waar je om kunt huilen) en Gloria (waar je 
zo dankbaar en blij mee bent) moment: 
 
Piano  
 
We luisteren naar Amanda Strijdom,  
 
Vader God U ken my naam 
My binnegoed en buitestaan 
My grootpraat en my klein verdriet 
My vashou aan als wat verskiet. 
 
U ken my vrese en my hoop 
Die pad wat ek so kaalvoet loop 
Die pad het U lankal berei 
U maak die pad gelyk vir my. 
 
Alle pelgrims keer weer huistoe 
Elke swerwer kom weer tuis 
Ek verdwaal steeds op U grootpad 
Soekend na U boardinghuis. 
 
Moeder God U ken my waan 
My ego en my regopstaan 
Die drake waarteen ek bly veg 
U wys my altyd weer die weg. 
 
U het my met U lig geseën 
Die lig strooi ek op iedereen 
Net U weet hoe my toekoms lyk 
Ek het niks, U maak my ryk. 
 
Alle pelgrims keer weer huistoe 
Elke swerwer kom weer tuis 
Ek verdwaal steeds op U grootpad 
Soekend na U boardinghuis. 
 
Nederlandse tekst: 
 
 

Vader God, U kent mijn naam 
Mijn innerlijk en mijn uiterlijk 
Mijn grootspraak en mijn klein verdriet 
Mijn houvast aan alles, wat schiet 
  
U kent mijn angsten en mijn hoop 
Het pad dat ik blootsvoets bewandel 
Dat pad heeft U al lang voorbereid 
Elke zwerver komt weer thuis 
  
Alle pelgrims keren weer naar huis toe 
Elke zwerver komt weer thuis 
Ik verdwaal steeds op Uw lange pad 
Zoekend naar Uw verblijf 
  
Moeder God U kent mijn waan 
Mijn ego en mijn rechtop staan 
De draak waartegen ik blijf vechten 
U wees mij altijd weer de weg 
 
U heeft mij met Uw licht gezegend 
Dat licht verstrooi ik op iedereen 
Enkel U weet hoe mijn toekomst er zal uitzien 
Ik heb niets, U maakt mij rijk 
  
Alle pelgrims keren weer naar huis toe 
Elke zwerver komt weer thuis 
Ik verdwaal steeds op Uw lange pad 
Zoekend naar uw verblijf 
 
De woorden uit de Bijbel: Jacobus 1: 21 – 22 
 
In de Herziene Statenvertaling 
21 Leg daarom af alle vuilheid en elke uitwas van 
slechtheid en ontvang met zachtmoedigheid het 
in u geplante Woord, dat uw zielen zalig kan maken. 
22 En wees daders van het Woord en niet alleen 
hoorders. Anders bedriegt u uzelf. 
 
In de NBV21 

21 Wees daarom zachtmoedig en leg alle 
verdorvenheid en elk denkbaar wangedrag af. En 
aanvaard zo de boodschap die in u is geplant en die 
u kan redden. 
22 Vergis u niet: alleen horen is niet genoeg, u moet 
wat u gehoord hebt ook doen.  
 
We luisteren naar een Interview met freerunner 
Rutger Schipper: https://youtu.be/0PxIvV8AlEs 
 
Overdenking  “Doe maar gewoon”  
 
Kan een strippenkaart ons helpen? 
 
Luisterlied 
https://petrus.protestantsekerk.nl/artikel/licht-
ontloken-aan-het-donker/ 
1. 
Licht, ontloken aan het donker, 
licht, gebroken uit de steen, 
licht, waarachtig levensteken, 
werp uw waarheid om ons heen! 
 
 

https://youtu.be/0PxIvV8AlEs
https://petrus.protestantsekerk.nl/artikel/licht-ontloken-aan-het-donker/
https://petrus.protestantsekerk.nl/artikel/licht-ontloken-aan-het-donker/


 
2. 
Licht, geschapen, uitgesproken, 
licht, dat straalt van Gods gelaat, 
licht uit licht, uit God geboren, 
groet ons als de dageraad! 
3.  
Licht, aan liefde aangestoken, 
licht, dat door het donker brandt, 
licht, jij lieve lentebode, 
zet de nacht in vuur en vlam! 
4.  
Licht, onstuitbaar, niet te doven, 
zegen ons met morgenrood! 
Licht, verschenen uit den hoge, 
licht, gedompeld in de dood. 
5.  
Licht, straal hier in onze ogen, 
licht, breek uit in duizendvoud, 
licht, kom ons met stralen tooien, 
ga ons voor van hand tot hand! 
 
Filmpje – we gaan naar de gebeden  
 
Om over na te denken:  
Jullie zijn Mijn handen! 
Hoe pak ik dat aan in mijn omgeving? 
 
Dominee gaat voor in gebed 
ruimte voor ons zelf onder de muziek van de 
piano 
 
Onze Vader  
 
Collecte na afloop v d dienst 
 
Kinderen komen terug:  
 
Teken van hoop:  
De NOS bericht het volgende:  

 
 
Slotlied: Samenzang Opwekking 334 Heer, Uw licht 
en Uw liefde schijnen 
1. 
Heer Uw licht en Uw liefde schijnen, 
waar U bent zal de nacht verdwijnen. 
Jezus licht van de wereld vernieuw ons, 
levend woord ja Uw waarheid bevrijd ons: 
schijn in mij, schijn door mij. 
 

Refrein: 
Kom Jezus kom, 
vul dit land met Uw heerlijkheid. 
Kom Heilge Geest, stort op ons Uw vuur. 
Zend Uw rivier, 
laat Uw heil heel de aard vervullen. 
Spreek Heer Uw woord, dat het licht overwint 
 
2. 
Heer ik wil komen in Uw nabijheid, 
uit de schaduwen in Uw heerlijkheid. 
Door het bloed mag ik U toebehoren, 
leer mij toets mij Uw stem wil ik horen. 
Schijn in mij, schijn door mij. 
 
Refrein 
 
3. 
Staan wij oog in oog met U Heer, 
daalt Uw stralende licht op ons neer. 
Zichtbaar, tastbaar word U in ons leven, 
U volmaakt wie volkomen zich geven. 
Schijn in mij, schijn door mij. 
 
Refrein: 
 
ik geloof in: 
 
Wegzending en zegening 
  
Samenzang : NLB Lied 415: 3 
Amen, amen, amen,  
U kent onze namen;  
Wees nabij als troost en licht  
op de weg die voor ons ligt. 
 
Klavierbespeling 
 
We doen het in de kerk SAMEN 
Daarom: 
wie denkt mee, 
wie helpt mee 
wie doet mee  

 


