
 

  Liturgie bij zondag 6 november 2022 Andersdanandersdienst 

 

Zondagmorgen 6 november 2022 
Andersdanandersdienst 
Aanvang 10.00 uur 
Klavierbespeling: Annette Couprie  
Ouderling van dienst: mw. Gerrie de Boer 
Diaken van dienst: mw. Jo lonsain 
Lector: Fedde van de Berg 
Kindernevendienst: Annie Post 
Collecten: 1. Najaarszending Zambia;  
                  2. Open kerk activiteiten 
Kerk TV: Mirjam  
Carla Nicolai legt het bijzondere ambt van ouderling 
af 
Voorganger: Ds. W. Baas 
 
Klavierbespeling 
 
Woord van welkom (en eventuele mededelingen) 
 - aansteken van de liturgiekaars 
 
Samenzang NLB Lied 216: 1, 2, 3 
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. 
 
Groet 
Stilte 
Bemoediging en drempelgebed 
v: Onze hulp in de naam van de Heer 
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
v: Naar U strek ik mijn handen uit, 
A: GIJ ZIJT MIJN GOD, MIJN OVERVLOED 
v: Ik weet, Uw liefde is meer dan het leven 
A: DAAROM ZOEK IK U MIJN LEVEN LANG 
 
Gebed op de drempel 
 
Samenzang NLB Lied 98: 1, 2  
98:1 
Zing een nieuw lied voor God de Here, 
want Hij bracht wonderen tot stand. 
Wij zien Hem heerlijk triomferen 
met opgeheven rechterhand. 
Zing voor de Heer, Hij openbaarde 
bevrijdend heil en bindend recht 
voor alle volkeren op aarde. 
Hij doet zoals Hij heeft gezegd. 
 

98:2 
Ja, Hij is ons getrouw gebleven, 
Hij heeft in goedertierenheid, 
naar de belofte eens gegeven, 
het huis van Israël bevrijd. 
Zijn volk is veilig in zijn handen. 
Hij heeft zijn heerlijkheid ontvouwd. 
Zo werd tot in de verste landen 
het heil van onze God aanschouwd. 
 
Tijd voor de kinderen  
 
Lees je Bijbel bidt elke dag  
Lees je bijbel, 
bid elke dag (3x) 
Lees je bijbel, bid elke dag, 
dat je groeien mag (3x) 
Lees je bijbel, bid elke dag, dat je groeien mag. 
 
Read your bible, 
pray every day (3x) 
Read your bible, pray every day 
if you want to grow (3x) 
Read your bible, pray every day, if you want to grow  
 
De kinderen gaan naar de nevendienst 
 
We luisteren/zingen Opwekking 553 - Laat Het 
Feest Zijn In De Huizen 
Laat het feest zijn in de huizen 
mensen dansen op de straat 
Als het onrecht buigt voor Jezus 
en het volk weer bidden gaat 
 
in de bergen, door de dalen 
Hoor ons loflied, overal 
In de hemel en op aarde 
als Uw glorie, komen zal 
 
Laat Uw licht zien in het duister 
als wij buigen voor het kruis 
laat Uw heerlijkheid verschijnen 
in de wereld, in ons huis 
 
in de bergen, door de dalen 
Hoor ons loflied, overal 
In de hemel en op aarde 
als Uw glorie, komen zal 
 
Halleluja Halleluja Halleluja Halleluja 
 
in de bergen, door de dalen 
Hoor ons loflied, overal 
In de hemel en op aarde 
als Uw glorie, komen zal 
 
Overdenking 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zingen NLB Lied 837 
837:1 
Iedereen zoekt U, jong of oud, 
speurend langs allerlei wegen: 
kronkelig, vreemd, of recht, vertrouwd – 
Meester, waar kom ik U tegen? 
Eens vindt U ons, bij dag of nacht, 
moe van onszelf en zonder kracht, 
dorstend naar liefde en zegen. 
837:2 
Volgen wij, Heiland, niet Uw spoor: 
laten wij anderen bloeden, 
geven wij pijn en angsten door - 
neem ons dan onder Uw hoede. 
Spreek uw genezend woord vol macht, 
dan krijgt ons leven nieuwe kracht. 
Spreek, dan keert alles ten goede. 
837:4 
Koning, uw rijk is zo nabij - 
open mijn ogen en oren! 
Onrustig is mijn hart in mij, 
totdat het nieuw wordt geboren. 
Daarom zoekt U elk mensenkind. 
Zoek, herder, mij, opdat ik vind 
en steeds meer bij U zal horen. 
 
Schriftlezing I:  
 
Matteüs 9: “De aard van Jezus’ werk” 
35 En Jezus ging alle steden en dorpen langs en 
leerde in hun synagogen en verkondigde het evange-
lie van het Koninkrijk en genas alle ziekte en alle 
kwaal. 36 Toen Hij de scharen zag, werd Hij met ont-
ferming over hen bewogen, daar zij voortgejaagd en 
afgemat waren, als schapen die geen herder heb-
ben. 37 Toen zeide Hij tot zijn discipelen: De oogst is 
wel groot, maar arbeiders zijn er weinig. 38 Bidt 
daarom de Heer van de oogst, dat Hij arbeiders uit-
zende in zijn oogst. 
 
Schriftlezing II 
 
Matteüs 20: 29 - 34 
29En toen zij uit Jericho gingen, volgde Hem een grote 
schare. 30En zie, twee blinden, die aan de weg zaten, 
riepen, toen zij hoorden, dat Jezus voorbijging, zeg-
gende: Here, heb medelijden met ons, Zoon van Da-
vid! 31En de schare bestrafte hen, dat zij zwijgen zou-
den. Maar zij riepen te meer, zeggende: Here, heb 
medelijden met ons, Zoon van David! 32En Jezus 
stond stil, riep hen en zeide: Wat wilt gij, dat Ik u doen 
zal? 33Zij zeiden tot Hem: Here, dat onze ogen geo-
pend worden. 34Jezus werd met ontferming bewogen 
en raakte hun ogen aan, en terstond werden zij 
ziende en zij volgden Hem. 
  
Samenzang: “Een toekomst vol van hoop” 
 
In de nacht van strijd en zorgen 
Kijken wij naar U omhoog 
Biddend om een nieuwe morgen 
Om een toekomst vol van hoop 
 
 

Ook al zijn er duizend vragen 
Al begrijpen wij U niet 
U blijft ons met liefde dragen 
U die alles overziet 
 
U geeft een toekomst vol van hoop 
Dat heeft U aan ons beloofd 
Niemand anders, U alleen 
Leidt ons door dit leven heen 
 
U heeft ons geluk voor ogen 
Jezus heeft het ons gebracht 
Mens, als wij, voor ons gebroken 
In de allerzwartste nacht 
 
U geeft een toekomst vol van hoop 
Dat heeft U aan ons beloofd 
Niemand anders, U alleen 
Leidt ons door dit leven heen 
 
U bent God, de Allerhoogste 
God van onbegrensde macht 
Wij geloven en wij hopen 
Op het einde van de nacht 
 
U geeft een toekomst vol van hoop 
Dat heeft U aan ons beloofd 
Niemand anders, U alleen 
Leidt ons door dit leven heen 
 
U geeft een toekomst vol van hoop 
Dat heeft U aan ons beloofd 
Niemand anders, U alleen 
Leidt ons door dit leven heen 
 
U geeft een toekomst vol van hoop 
Dat heeft U aan ons beloofd 
Niemand anders, U alleen 
Leidt ons door dit leven heen 
 
De overgang naar het afleggen van het ambt. 
 
Carla aan het woord 
 
Lied: “Geest van hierboven”door Stef Bos 
Geest van hierboven, leer ons geloven 
hopen liefhebben door uw kracht 
hemelse vrede, deel u nu mede 
aan een wereld die u verwacht 
 
Ik wil het water naar de zee zijn 
de zoden aan de dijk 
het gevecht tegen de bierkaai 
alles wat onhaalbaar lijkt 
 
ik wil de rots zijn in de branding 
met de verbeelding aan de macht 
wil de stilte die vanzelf spreekt zijn 
en het daglicht in de nacht 
 

https://spiritueleteksten.nl/citaten/spreuken-en-citaten-over-vrede-oneliners-en-aforismen-over-vredestichters/
https://spiritueleteksten.nl/citaten/citaten-over-water-aforismen-oneliners-en-spreuken/
https://spiritueleteksten.nl/citaten/citaten-over-zee-spreuken-en-aforismen-over-oceaan/
https://spiritueleteksten.nl/spirituele-spreuken-en-citaten/citaten-over-stilte-aforismen-oneliners-quotes-en-spreuken-die-aansluiten-bij-de-dag-van-de-stilte/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

ik wil een land zijn zonder grenzen 
waar de ruimte nog bestaat 
ik wil traag zijn als de waarheid 
die de leugen achterhaalt 
 
Geest van hierboven, leer ons geloven 
hopen, liefhebben door uw kracht 
hemelse vrede, deel u nu mede 
aan een wereld die u verwacht 
 
ik wil de mond zijn van de wanhoop 
het stilstaan van de tijd 
ik wil een sprong zijn in het duister 
en de laatste strohalm zijn 
 
ik wil de taal zijn van een dichter 
die zichzelf geen dichter noemt 
het zout zijn van de aarde 
en de kus die ons verzoent 
 
ik wil een land zijn zonder woorden 
gedragen door de wind 
ik wil de wereld weer leren zien 
door de ogen van een kind 
 
en met de schoonheid van de onmacht 
lopen langs een eindeloze weg 
met open ogen dromen 
weerloos en toch sterk 
 
Geest van hierboven, leer ons geloven 
hopen, liefhebben door uw kracht 
hemelse vrede, deel u nu mede 
aan een wereld die u verwacht 
 
ik wil het water naar de zee zijn 
de zoden aan de dijk 
het gevecht tegen de bierkaai 
alles wat onhaalbaar lijkt 
 
Onze gebeden 
 
Na een moment van stilte sluiten we vanmorgen onze 
gebeden met een Frysk onze Vader af: “God fan hein 
en God fan fier”.  
1. 
God fan fier en hein ús Heit, 
dat wy hilligje jo namme, 
ûnder ús sa faak ûntwijd, 
troch jo eigen bern beskamme. 
2.  
Bûch de folken nei jo wet, 
lit jo ryk op ierde komme. 
Byn jo wil ús op it hert 
en wy sykhelje ferromme. 
3.  
Jou ús hjoed ús deistich brea 
en ferjou wat wy misdiene, 
sa’t ek wy ferjûn ha, Hear, 
al dy’t skuldich foar ús stiene. 
 

4.  
Lit oer ús gjin neare nacht, 
lied ús net yn blyn begearen. 
Binne wy yn duvels macht, 
Hear, ferlos ús fan ‘e kweade. 
5.  
God fan fier en hein ús Heit, 
wûnder heimnis is jo namme, 
grut yn krêft en hearlikheid, 
oant yn alle tiden. Amen 
 
Aandacht voor de collecten 
 
Slotlied: Ga in vrede (251) 
Ga in vrede, 
ga in liefde, 
ga in de kracht van onze Heer. 
Met zijn blijdschap, 
en zijn zegen, 
Ga met God, tot de volgende keer. 
 
Dit is mijn gebed voor jou, 
elke dag steeds weer: 
 
Ga in vrede, 
ga in liefde, 
ga in de kracht van onze Heer. 
Met zijn blijdschap, 
en zijn zegen, 
Ga met God, tot de volgende keer. 
 
Wegzending  en zegening 
 
Bij het uitgaan Piano “Zegen mij”  
Zegen mij op de weg die ik moet gaan 
Zegen mij op de plek waar ik zal staan 
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt 
O God zegen mij alle dagen lang! 
 
Vader maak mij tot een zegen 
Ga mij niet voorbij 
Regen op mij met uw Geest Heer 
Jezus kom tot mij 
Als de Bron van leven 
Die ontspringt diep in mij 
Breng een stroom van zegen 
Waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij 
 
Zegen ons waar we in geloof voor leven 
Zegen ons waar we hoop en liefde geven 
Zegen om de ander tot zegen te zijn! 
O God zegen ons tot in eeuwigheid 
 
Vader maak ons tot een zegen 
Hier in de woestijn 
Wachtend op Uw milde regen 
Om zelf een bron te zijn 
Met een hart vol vrede 
Zijn wij zegenend nabij 
Van uw liefde delend 
Waarin wij zelf tot bron van zegen zijn 

https://spiritueleteksten.nl/algemeen/4-van-5-leven-in-waarheid-hoofdstuk-4-van-module-37-innerlijke-bron/
https://spiritueleteksten.nl/citaten/citaten-over-misleiding-spreuken-over-bedrog-aforismen-over-fraude-oneliners/
https://spiritueleteksten.nl/citaten/spreuken-en-citaten-over-vrede-oneliners-en-aforismen-over-vredestichters/
https://spiritueleteksten.nl/symboliek/kracht-of-moed-arcanum-11-of-8-van-de-hermetische-tarot-het-elfde-of-achtste-symbool-van-de-egyptische-mysterien/
https://spiritueleteksten.nl/poezie-en-gedichten/spreuken-en-citaten-over-poezie-en-gedichten-oneliners-en-aforismen-over-dichters/
https://spiritueleteksten.nl/citaten/citaten-over-de-hemel-spreuken-over-de-aarde-aforismen-over-de-hel/
https://spiritueleteksten.nl/citaten/citaten-over-storm-spreuken-over-wind-aforismen-over-waaien-oneliners/
https://spiritueleteksten.nl/citaten/citaten-over-kind-spreuken-en-aforismen-over-kinderen/
https://spiritueleteksten.nl/citaten/speuken-en-citaten-over-dromen-aforismen-en-oneliners-over-droom/
https://spiritueleteksten.nl/citaten/spreuken-en-citaten-over-vrede-oneliners-en-aforismen-over-vredestichters/

