
 

  Liturgie op zondag  16 november 2021 

 

Orde van dienst,  
09.30 uur De Schutse 
Viering Avondmaal. 
 
Ouderling van dienst: Djoke Heddema 
Diakenen van dienst: Menno Huizinga, Anke Groen 
Lector: Hijlke Wierenga  
Kerk TV: Wietske Winters  
Klavierbespeler: Frans Tjallingii 
Collecte: 1. Voedselbank; 2. Open Kerk activiteiten. 
 
klavierbespeling 
 
welkom en eventuele mededelingen 
 
NLB lied 27: 2, 7 
27:2 
Eén ding slechts kan ik van de Heer verlangen, 
dit ene: dat zijn gunst mij eenmaal geeft 
Hem dagelijks te loven met gezangen, 
te wonen in zijn huis zo lang ik leef! 
Hoe lieflijk straalt zijn schoonheid van omhoog. 
Hier weidt mijn ziel met een verwonderd oog, 
aanschouwende hoe schoon en zuiver is 
zijn licht, verlichtende de duisternis. 
27:7 
O als ik niet met opgeheven hoofde 
zijn heil van dag tot dag verwachten mocht! 
O als ik van zijn goedheid niet geloofde, 
dat Hij te vinden is voor die Hem zocht! 
Wees dapper, hart, houd altijd goede moed! 
Hij is getrouw, de bron van alle goed! 
Wacht op de Heer, die u in zwakheid schraagt, 
wacht op de Heer en houd u onversaagd. 
 
stilte; woorden aan het begin 
 
Klein Gloria NLB Lied 195: 1 
Ere zij de Vader en de Zoon 
en de heilige Geest, 
als in den beginne, 
nu en immer 
en van eeuwigheid tot eeuwigheid.  
Amen. 
 
Ds: we blijven – net als vorige week – nog even 
luisteren naar Jacobus. 
 
We gaan luisteren naar Volg het spoor 
https://www.youtube.com/watch?v=kDxRbGoed6Y 
 
Kijk eens naar een vlinder 
Luister naar een eend die kwaakt 
kijk eens naar de bloemen 
zie hoe mooi ze zijn gemaakt 
kijk eens naar de wolken 
hoor een leeuwerik die fluit 
volg je al die sporen 
kom je altijd bij Hem uit 
 
 

Volg het spoor 
volg het spoor 
en zoek gerust je hele leven door 
je ziet het op de bergen 
en je ziet het in het dal 
de sporen van Zijn handen 
vind je overal 
 
Kijk eens naar de dieren 
die Hij ooit voor ons bedacht 
kijk maar naar de sterren 
die weer stralen elke nacht 
kijk eens naar de golven 
zie ze rollen - af en aan 
zoveel moois kan echt niet 
slechts door toeval zijn ontstaan 
 
Volg het spoor 
volg het spoor 
en zoek gerust je hele leven door 
je ziet het op de bergen 
en je ziet het in het dal 
de sporen van Zijn handen 
vind je overal 
 
Vanmorgen delen we die Tien Woorden als Ge-
loofsbelijdenis: 
 
DE TIEN WOORDEN ALS GELOOFSBELIJDENIS  
(Deut. 5:6-21) 
Allen die leven in deze wereld 
en uitzien naar Gods toekomst, 
hoort naar de beloften van de God van Israël 
en prijst zijn Naam in eeuwigheid: 
 
Ik ben de Eeuwige, jouw God; 
Ik heb je uitgeleid uit het land Egypte, 
uit het diensthuis vandaan. 
 
Dit mag er bij jou niet zijn: 
andere goden voor Mijn aangezicht. 
Maak je dus geen beeld of wat voor gestalte ook 
van iets boven in de hemel of beneden op aarde 
of van iets in het water onder de aarde: 
daarvoor moet je niet buigen, die moet je niet dienen. 
Want Ik, de Eeuwige, jouw God, 
ben een God die alles opeist: 
het zondenpatroon van de ouders 
trek Ik na bij de kinderen 
en bij het derde geslacht en bij het vierde geslacht 
van wie Mij haten; 
maar Ik bewijs mijn verbondenheid 
aan het duizendste geslacht van wie Mij liefhebben 
en mijn geboden onderhouden. 
 
Voer de Naam van de Eeuwige, jouw God, 
niet als vlag voor een waan. 
Want de Eeuwige laat niet ongestraft 
wie Zijn Naam als vlag voert voor een waan. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=kDxRbGoed6Y


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onderhoud de dag van ophouden – dat je die apart 
stelt, 
zoals de Eeuwige, jouw God, je bevolen heeft. 
Zes dagen mag je dienen en bezig zijn met al je werk. 
Maar de zevende dag is het: ophouden, 
voor de Eeuwige, jouw God; 
al je werk laten liggen: jij, je zoon, je dochter, 
de man of vrouw in jouw dienst, 
je os en je ezel en al je vee, 
en de vreemdeling binnen jouw omgeving –  
zodat de man en de vrouw in jouw dienst 
kunnen rusten zoals jij. 
Gedenk, dat jij zelf hebt moeten dienen 
in het land Egypte, 
en dat de Eeuwige jou daar vandaan heeft uitgeleid 
met sterke hand en met uitgestrekte arm; 
daarom heeft de Eeuwige, jouw God, je bevolen 
om de dag van ophouden in acht te nemen. 
 
Houd je vader en moeder in ere, 
zoals de Eeuwige, jouw God, je bevolen heeft – 
opdat jouw dagen verlengd worden en het jou goed 
gaat 
op de aardbodem die de Eeuwige, jouw God, je geeft. 
 
Vermoord niet. 
Hoereer niet. 
Steel niet. 
Spreek je niet uit tegen je naaste als getuige van een 
waan. 
 
Begeer niet de vrouw van je naaste. 
Zet je zinnen niet op het huis van je naaste, 
niet op zijn akker, 
niet op de man of vrouw in zijn dienst, 
niet op zijn os of ezel – 
nee op niets dat een plaats kreeg 
in het leven van je naaste. 
 
Allen die leven in deze wereld 
en uitzien naar Gods toekomst, 
prijst zijn Naam in eeuwigheid. 
 
We zingen uit het Liedboek der Kerken, Gezang 
476: 1, 2: 
1. 
Eeuwig Woord, U willen wij bezingen, 
God uit God en Licht uit Licht; 
Wijsheid, vóór de aanvang aller dingen 
spelend voor Gods aangezicht; 
engel Gods uit Isrels oude dagen, 
Zoon van 's Vaders eeuwig welbehagen, 
dienaar van Gods hoog bevel, 
kind der maagd, Immanuel! 
2. 
Lam van God, in eeuwigheid te prijzen, 
die voor 's werelds zonden boet, 
uw gekruisigd vlees is waarlijk spijze, 
waarlijk drank uw heilig bloed. 
Uit een duister, vreeslijk boven mate 
riept Gij tot Hem die U had verlaten, 
maar uw stem breekt door de nacht: 
Vader, wereld, 't is volbracht. 
 
Gebed 
 

Gebed 
 
In de Bijbel lezen we Jacobus:  
21Broeders en zusters, het geloof in Jezus Christus, 
onze glorierijke Heer, staat niet toe dat u mensen 
voortrekt op grond van uiterlijkheden. 2Stel dat uw sa-
menkomst wordt bezocht door iemand die prachtige 
kleren en gouden ringen draagt, en tegelijkertijd door 
een arme in vodden. 3Als u dan de eerste met alle 
zorg omringt en tegen hem zegt: ‘Neemt u plaats, hier 
zit u goed,’ terwijl u tegen de tweede zegt: ‘Blijf maar 
staan, of ga daar maar bij mijn voetenbank op de 
grond zitten,’ 4meet u dan niet met twee maten? Dan 
wordt uw oordeel toch door verkeerde overwegingen 
bepaald? 5 Luister, geliefde broeders en zusters: 
heeft God niet juist hen die naar wereldse maatstaven 
arm zijn, uitgekozen om rijk te zijn door het geloof en 
deel te krijgen aan het koninkrijk dat Hij heeft beloofd 
aan wie Hem liefhebben? 6Maar u behandelt arme 
mensen met minachting. Zijn het dan niet de rijken 
die u onderdrukken en u voor de rechter slepen? 7Zijn 
zij het niet die de voortreffelijke naam die over u is uit-
gesproken, door het slijk halen? 8  
Wanneer u echter het koninklijke gebod volbrengt dat 
de Schrift geeft: ‘Heb uw naaste lief als uzelf,’ dan 
handelt u juist. 9 Maar als u op uiterlijkheden afgaat, 
begaat u een zonde en bestempelt de wet u als over-
treders. (…) 14 Broeders en zusters, wat heeft het 
voor zin als iemand zegt te geloven, maar hij handelt 
er niet naar? Zou dat geloof hem soms kunnen red-
den? 15 Als een broeder of zuster nauwelijks kleren 
heeft en elke dag eten tekortkomt, 16en een van u 
zegt dan: ‘Het ga je goed! Kleed je warm en eet sma-
kelijk!’ zonder de ander te voorzien van de eerste le-
vensbehoeften – wat heeft dat voor zin? 17 Zo is het 
ook met geloof: als het zich niet daadwerkelijk be-
wijst, is het dood. 
 
NLB Lied 316: 1, 2 
316:1 
Het woord dat u ten leven riep 
is niet te hoog, is niet te diep 
voor mensen die ’t zo traag beamen. 
Het is een teken in uw hand, 
een licht dat in uw ogen brandt. 
Het roept u dag aan dag bij name. 
316:2 
Het is niet aan de overzij. 
Wat zegt gij dan: Wie zal voor mij 
de wijde oceaan bevaren, 
wie brengt van d´ overkant der zee 
de schat der diepe wijsheid mee, 
die ’s levens raadsel kan verklaren? 
 
Overdenking 
 
Zingen NLB 316: 3, 4 



 

 

 

 

 

 

316:3 
Het is ook in de hemel niet, 
hoe vaak gij ook naar boven ziet 
en droomt van bovenaardse streken. 
Wat gij ook in de sterren leest, 
alleen de Geest beroert de geest, 
alleen het woord kan ’t hart toespreken. 
316:4 
Het woord van liefde, vrede en recht 
is in uw eigen mond gelegd, 
is in uw eigen hart geschreven. 
Rondom u klinkt de stem van God: 
vrijspraak, vertroosting en gebod, 
vlak vóór u ligt de weg ten leven. 
 
Gebed voor we deelnemen aan de Maaltijd 
 
Inleidende woorden op de gemeenschap met onze 
Heer 
 
- het brood dat we breken 
- de beker waarover we de dankzegging  
 
En terwijl de diakenen rond gaan, zingen wij NLB 
Lied 906: 2, 6, 7, 8. 
906:2 
God is tegenwoordig, die in ’t licht daarboven 
dag en nacht de engelen loven. 
Heilig, heilig, heilig, zingen Hem ter ere 
al de hoge hemelsferen. 
Laat o Heer, / U ter eer, 
ons lied ook U prijzen, 
lof en dank bewijzen. 
906:6 
Streel Gij met uw stralen, God van licht en leven, 
mijn gezicht tot U geheven. 
Evenals de bloemen voor het zonlicht buiten 
zo gewillig zich ontsluiten, 
zo laat Gij, / zon van mij, 
in uw licht mij groeien 
voor U openbloeien. 
906:7 
Maak mij recht eenvoudig, stil in den gebede, 
afgezonderd in uw vrede. 
Maak mij rein van harte, dat ik uwe klaarheid 
schouwen mag in geest en waarheid. 
Heer laat mij / even vrij 
als een adelaar stijgen, 
zo word ik U eigen. 
906:8 
Heer kom in mij wonen, zij mijn hart en leven, 
U ten heiligdom gegeven. 
Gij die zo nabij zijt, wend mij toe uw wezen, 
dat Ge in mij uw beeld kunt lezen. 
Waar ik ga zit of sta, 
laat mij U aanschouwen, 
met een stil vertrouwen. 
 
We wachten op elkaar  
Onder met luisteren naar het lied Stilte van Sela 
delen we ieder, in eigen tempo, op eigen wijze en 
hier en thuis de gemeenschap met onze Heer.  
https://www.youtube.com/watch?v=0jvy6oezZGY 
 

Geef ons uw vrede, in deze stilte. 
Breng onze onrust tot rust. 
 
Geef ons uw vreugde, in deze stilte. 
Breng onze onrust tot rust. 
 
Geef ons uw vrede, in deze stilte. 
Breng onze onrust tot rust. 
 
Geef ons uw vreugde, in deze stilte. 
Breng onze onrust tot rust. 
 
Geef ons uw zegen, in deze stilte. 
Breng onze onrust tot rust. 
 
Geef ons uw zegen, in deze stilte. 
Breng onze onrust tot rust. 
 
Gebed  
 
We zingen ons slotlied Gezang 476: 4, 5 
4. 
Mensenzoon tussen de kandelaren, 
Wortel Davids, Morgenster, 
blijf uw kerk vergaderen, bewaren, 
roep haar van nabij en ver. 
Laat de luchters branden van uw klaarheid, 
maak uw kerk tot pijlers van uw waarheid, 
schuilplaats in de wildernis, 
huis waarin uw vrede is. 
5. 
Levensvorst, U loven de geslachten, 
en tot uw verborgen tijd 
blijft de bruid uw wederkomst verwachten, 
't einde van haar bange strijd. 
Houd haar waakzaam; doe haar, 't hoofd geheven, 
uit die hoge heilsverwachting leven, 
tot zij op de jongste dag, 
met U triumferen mag.. 
 
Wegzending en zegening 
 
NLB 415: 3  

 

https://www.youtube.com/watch?v=0jvy6oezZGY

