
  

Liturgie bij zondag 30 oktober 2022 

 

Een hartelijk welkom aan onze gasten van OlmenEs 
 
orgelspel / piano  
 
Welkom 

aansteken van de liturgiekaars 
 
Openingslied NLB Lied 280 
280:1 
De vreugde voert ons naar dit huis 
waar ’t woord aan ons geschiedt. 
God roept zijn naam over ons uit 
en wekt in ons het lied. 
280:2 
Dit huis van hout en steen, dat lang 
de stormen heeft doorstaan, 
waar nog de wolk gebeden hangt 
van wie zijn voorgegaan, 
280:3 
dit huis, dat alle sporen draagt 
van wie maar mensen zijn, 
de pijler die het alles schraagt, 
wilt Gij die voor ons zijn? 
 
Stilte 
 
Woorden aan het begin 
 
Samenzang NLB Lied 280: 4, 5 
280:4 
Zal dit een huis, een plaats zijn waar 
de hemel open gaat, 
waar Gij ons met uw eng'len troost, 
waar Gij U vinden laat? 
280:5 
Onthul ons dan uw aangezicht, 
uw naam, die mét ons gaat 
en heilig ons hier met uw licht, 
uw voorbedachte raad. 
 
Drempelgebed  
 
Samenzang NLB Lied 280: 6, 7 
280:6 
Vervul ons met een nieuw verstaan 
van ’t woord, waarin Gij spreekt 
en reik ons zelf als leeftocht aan 
het brood, dat Gij ons breekt. 
 
280:7 
Dit huis slijt mét ons aan de tijd, 
maar blijven zal de kracht 
die wie hier schuilen verder leidt 
tot alles is volbracht. 
 
Uitdelen van de instrumenten 
 

Samenzang Geroepen om te zingen lied 152  
Laten wij nu samen, laten wij nu samen,  
zingen, prijzen, loven de Heer. 
Laten wij dat samen doen:  
Zingen, prijzen, loven de Heer. 
Zingen, prijzen, loven de Heer. 
Zingen, prijzen, loven de Heer. 
Zingen, prijzen, loven de Heer. 
 
Vandaag gaat het over …  
 

 
Samenzang “Is je deur nog op slot, is je deur nog 
op slot?  
https://www.youtube.com/watch?v=qDU4ArXZ7r8  
Is je deur nog op slot? 
Is je deur nog op slot? 
Van je krr krr krr doe hem open voor God 
Want de Heer wil bij je wonen 
 
En dan ben je nooit alleen 
Is je deur nog op slot? 
Is je deur nog op slot? 
Van je krr krr krr doe hem open voor God 
 
Want de Heer wil bij je wonen 
En dan ben je nooit alleen 
Je hart is net een huisje waar het gezellig is 
Maar ‘t is er nog zo donker er is iets wat ik mis 
 
Is je deur nog op slot? 
Is je deur nog op slot? 
Van je krr krr krr doe hem open voor God 
Want de Heer wil bij je wonen 
 
En dan ben je nooit alleen 
Je hart is net een huisje waar het gezellig is 
Maar ‘t is er nog zo donker er is iets wat ik mis 
Is je deur nog op slot? 
 
Is je deur nog op slot? 
Van je krr krr krr doe hem open voor God 
Want de Heer wil bij je wonen 
En dan ben je nooit alleen 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=qDU4ArXZ7r8


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je hart is net een huisje waar het gezellig is 
Maar ‘t is er nog zo donker er is iets wat ik mis 
Is je deur nog op slot? 
Is je deur nog op slot? 
 
Van je krr krr krr doe hem open voor God 
Want de Heer wil bij je wonen 
En dan ben je nooit alleen 
 
In de Bijbel vertelt de Here Jezus een verhaal over 
Zijn Vader in de hemel. 
We gaan er naar kijken en luisteren 
https://www.youtube.com/watch?v=treP745tA1g 
 
Samenzang Evangelische Liedbundel Lied 452 
Refrein: 
Jezus is de Goede Herder. 
Jezus, Hij is overal. 
Jezus is de Goede Herder, 
brengt mij veilig naar de stal. 
1. 
Als je 's avonds niet kunt slapen 
en je bang in 't donker bent, 
denk dan eens aan al die schaapjes, 
die de Heer bij name kent. 
Refrein 
Jezus is de Goede Herder. 
Jezus, Hij is overal. 
Jezus is de Goede Herder, 
brengt mij veilig naar de stal. 
2. 
En wanneer je soms alleen bent 
en je hart is vol verdriet, 
denk dan aan de goede Herder, 
Hij vergeet zijn schaapjes niet. 
Refrein 
Jezus is de Goede Herder. 
Jezus, Hij is overal. 
Jezus is de Goede Herder, 
brengt mij veilig naar de stal. 
 
Wat een geluk met zo’n God 
 
Samenzang Evangelische LiedBundel lied 278:  
1. 
Laat de kind'ren tot Mij komen, 
alle alle kind'ren 
Laat de kind'ren tot Mij komen, 
niemand mag ze hind'ren. 
Want de poorten van mijn rijk  
staan voor kind'ren open, 
laat ze allen groot en klein 
bij mij binnen lopen. 
 
2. 
Laat de mensen tot Mij komen 
over alle wegen. 
Laat de mensen tot Mij komen 
houdt ze toch niet tegen! 
Want de poorten van mijn rijk 
gaan ook voor hen open, 
als ze aan een kind gelijk 
bij Mij binnen lopen. 
 

We gaan samen danken en bidden 
 
We sluiten ons gebed af door samen het Onze 
Vader te zingen op de melodie Elly en Rikkert 
https://www.youtube.com/watch?v=EGbiRPrMZLQ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Collecten: 1. Voedselbank; 2. Kerkbeheer. 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=treP745tA1g
https://www.youtube.com/watch?v=EGbiRPrMZLQ


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Slotlied Als geen liefde hebt voor elkaar  
1. 
Als je geen liefde hebt voor elkaar, 
vallen de dromen in duigen. 
Dromen van vrede worden niet waar, 
kwaad is niet om te buigen. 
Refrein: 
Als je geen liefde hebt voor elkaar, 
leef je buiten Gods gloria. (2x) 
2. 
Als je geen antwoord geeft op verdriet, 
zullen de tranen niet drogen. 
Als je het leed in de wereld niet ziet, 
worden Gods woorden verbogen. 
Refrein: 
Als je geen liefde hebt voor elkaar, 
leef je buiten Gods gloria. (2x) 
3. 
Als je geen oog hebt voor het gemis, 
als je geen brood weet te delen, 
denk dan aan Jezus die brood en die vis 
uit liefde deelde met velen. 
Refrein: 
Als je geen liefde hebt voor elkaar, 
leef je buiten Gods gloria. (2x) 
4. 
Als je geen liefde hebt voor elkaar, 
is er geen hoop meer op zegen. 
Kinderen, maak de liefde toch waar, 
schrijf het op alle wegen: 
Refrein: 
Als je geen liefde hebt voor elkaar, 
leef je buiten Gods gloria. (2x)  
 
Wegzending en zegening 
 
NLB Lied 415: 3 
Amen, amen, amen! 
Dat wij niet beschamen 
Jezus Christus onze Heer, 
amen, God, uw naam ter eer! 
 
 


