
 

 

 

 

  

 Liturgie op zondag  16 oktober 2022 

Voorganger ds. W. Baas  

  

  
            Welkom en mededelingen  
 
Intochtslied NLB Lied 138: 1 
138:1 
U loof ik, Heer, met hart en ziel, 
in eerbied kniel / ik voor U neder. 
Ja, in de tegenwoordigheid 
der goden wijd / ik U mijn beden. 
Naar ’t heiligdom waar Gij vertoeft 
hef ik het hoofd, / ik zal U prijzen. 
Gij zult, o Here, wijd en zijd 
uw heerlijkheid / en trouw bewijzen. 
 
Ruimte om in stilte persoonlijk te bidden 
 
Woorden aan het begin 
 
Zingen NLB Lied 195: “Klein Gloria” 
 
Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest 
als in den beginne, nu en immer 
en van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen. 
 
Aandacht voor de kinderen:  
 
We zingen ons kinderlied NLB Lied 923: 
“Wil je wel geloven dat het groeien gaat”.  
923:1 
Wil je wel geloven dat het groeien gaat, 
klein en ongelooflijk als een mosterdzaad, 
dat je had verborgen in de zwarte grond, 
en waaruit een grote 
boom ontstond. 
923:2 
Wil je wel geloven het begin is klein, 
maar het zal een wonder boven wonder zijn 
als je het gaat wagen met Gods woord alleen; 
dan gebeuren wonderen 
om je heen. 
923:3 
Wil je wel geloven dat je vrede wint, 
als je vol vertrouwen leeft, zoals een kind. 
Als je een geloof hebt als een mosterdzaad, 
groeit de liefde uit 
boven de haat. 
 
De kinderen gaan met het brandende licht naar 
hun eigen ruimte 
  
  

 

 
We zingen NLB Lied 138: 3, 4 
138:3 
Dan zingen zij, in God verblijd, 
aan Hem gewijd, / van ’s Heren wegen. 
Groot is des Heren heerlijkheid, 
zijn majesteit / ten top gestegen. 
Hij slaat, ofschoon oneindig hoog, 
op hen het oog / die nederig knielen. 
Maar ziet van ver met gramschap aan 
de eigenwaan / van trotse zielen. 
138:4 
Als ik, omringd door tegenspoed, 
bezwijken moet, / schenkt Gij mij leven. 
Wanneer mijn vijands toorn ontbrandt, 
uw rechterhand / zal redding geven. 
De Heer is zo getrouw als sterk, 
Hij zal zijn werk / voor mij voleinden. 
Verlaat niet wat uw hand begon, 
o levensbron, / wil bijstand zenden. 
 
We gaan ons voorbereiden om de Woorden uit de 
Bijbel te lezen en te ontvangen als Woord van 
God.  
Laat ons samen bidden: 
 
In de Bijbel lezen we 2 Koningen 2:19-25  
 
 Elisa maakt het water te Jericho gezond 
19De mannen van de stad zeiden tot Elisa: Zie toch, 
de ligging van de stad is goed, zoals mijn heer ziet; 
maar het water is slecht, en de landstreek 
veroorzaakt misgeboorte. 20Toen zeide hij: Haalt mij 
een nieuwe schotel en doet er zout in. Zij haalden 
hem er een. 21Daarop ging hij naar de waterwel, wierp 
het zout daarin en zeide: Zo zegt de Here: Ik maak dit 
water gezond; daaruit zal geen dood of misgeboorte 
meer voortkomen. 22En het water werd gezond, tot op 
deze dag, volgens het woord, dat Elisa gesproken 
had. 
 
De spottende knapen van Betel 
23Vandaar ging hij naar Betel. En toen hij de weg 
opklom, kwamen er kleine knapen uit de stad, die de 
spot met hem dreven en hem toeriepen: Kom op, 
kaalkop! Kom op, kaalkop! 24Toen wendde hij zich 
om, zag hen en vervloekte hen in de naam 
des Heren. Toen kwamen er twee berinnen uit het 
woud en verscheurden tweeënveertig van die 
kinderen. 25En hij ging vandaar naar de berg Karmel, 
en vandaar keerde hij terug naar Samaria. 
 

 

  

  

 



 

 Aansluitend zingen we NLB Lied 803: 4, 5, 6 
803:4 
Het is niet meer te tellen, 
dat volk dat na hem kwam, 
een herder van zovelen 
is vader Abraham, 
van Jakob, edel strijder 
wiens naam is Israël, 
van Mozes de bevrijder 
die sprak op hoog bevel, 
803:5 
van Jozua de hertog 
die ruimte heeft gemaakt, 
van Simson, dapper vechter, 
die uit het graf opstaat, 
van David, koning David, 
en van zijn grote zoon, 
Elia met de raven, 
Hizkia met zijn droom. 
803:6 
En allen die geloven 
zijn Abrahams geslacht, 
geboren uit den hoge, 
getogen uit de nacht. 
De stad die zij verbeiden 
die staat in wit en goud 
aan ’t einde van de tijden 
voor iedereen gebouwd. 
 
Overdenking  “Je oor laten hangen naar … “ 
 
We zingen NLB Lied 803: 1, 2, 3 
803:1 
Uit Oer is hij getogen, 
aartsvader Abraham, 
om voortaan te geloven 
in ’t land van Kanaän, 
om voortaan als een blinde 
te zien een donker licht, 
om voortaan helderziende 
te zijn op God gericht. 
803:2 
Uit Oer is hij getogen 
ten antwoord op een stem, 
die riep hem uit den hoge 
op naar Jeruzalem. 
En allen die geloven 
zijn Abrahams geslacht, 
geboren uit den hoge, 
getogen uit de nacht. 
803:3 
Uit Abraham geboren 
die zo gezworven heeft 
is, wie om God te horen 
gestorven is en leeft: 
het volk van de profeten, 
de stam van het verbond, 
het volk dat hier beneden 
de stem van God verstond. 

 

 

We danken en bidden 
 
Collecten 
 
Kinderen komen terug bij ons in de kerk  
Slotlied: 801: 2, 3, 4, 7, 8 
801:2 
Liederen zingend vol vertrouwen 
tot zij in het eeuwig licht 
in elk ander mens aanschouwen 
’t lichten van Gods aangezicht. 
801:3 
Door de nacht leidt ons ten leven 
licht dat weerlicht overal, 
dat ons blinkend zal omgeven, 
als ons God ontvangen zal. 
801:4 
In ons hart is dit de luister, 
dit de liefde die ons leidt 
op de kruistocht door het duister 
naar de lichte eeuwigheid. 
801:7 
Zo gaan wij hier met elkander 
door de nacht op weg naar huis, 
pelgrims die uit alle landen 
samenkomen om het kruis. 
801:8 
Die aan kruis en graf ontheven 
zullen zingen lof en prijs 
aan de Heer van dood en leven 
in zijn zalig paradijs. 
 
Wegzending en zegening  
 
Gemeente: NLB Lie 415: 3  
Amen, amen, amen!  
Dat wij niet beschamen 
Jezus Christus onze Heer, 
amen, God, uw naam ter eer! 
 
Iedereen alle Goeds voor deze zondag 

en een Gezegende nieuwe week gewenst!  

 
 
 
 
 


