
 

 

Liturgie 
 

 Zondag 9 februari 2020 

 

Voor wie ga jij op de knieën? 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

Voorganger: ds. Gert Oostermann 

 

Gerrit van der Schouw – orgel 
 

Lotte Remus – zang 
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OPENING 
 

Woord van welkom. 

 

Openingslied: lied 287 vers 1 (Nieuwe liedboek). Zittend.  

 

Rond het licht dat leven doet 

groeten wij elkaar met vrede; 

wie in voor- of tegenspoed 

zegen zoekt, mag binnentreden – 

bij de Heer zijn wij hier thuis, 

kind aan huis. 

 

Aansteken van lichtje in de lantaarn. 

 

Zingen: lied 287 vers 5 (Nieuwe liedboek). Staand.  

 

Rond het licht dat leven doet 

groeten wij elkaar met vrede. 

Christus, straal ons tegemoet, 

zegen wie uw liefde delen – 

licht dat dit geheim behoedt 

God is goed. 

 

Stil gebed. 

 

Votum en groet. 
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Verootmoediging. 
 

Zingen: lied 624 vers 1 en 2 (bundel ´Opwekking´).  

 

Zangers zingen: 

 

De woorden die U sprak, Heer, 

ben ik al weer vergeten. 

Het vuur van uw beloften 

is langzaam uitgedoofd. 

Met een hart vol van twijfel 

volg ik aardse wijsheid. 

Vergeef mij toch mijn ongeloof; 

hernieuw het vuur in mij. 

 

Wees genadig, 

Heer, vergeef mij. 

Wees genadig voor mij. 

Wees genadig, 

Heer, vergeef mij. 

Wees genadig voor mij. 

 

Zangers zingen: 

 

Ik bouwde zelf een altaar 

van dingen van de wereld. 

Ik wandelde op wegen 

ver bij U vandaan. 

Nu keer ik terug en stort mij 

in uw armen van genade. 

Vergeef mij, Heer en help mij 

opnieuw uw weg te gaan. 
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Allen zingen:  
 

Wees genadig, 

Heer, vergeef mij. 

Wees genadig voor mij. 

Wees genadig, 

Heer, vergeef mij. 

Wees genadig voor mij. 

 

Gebed. 

 

Zingen: lied 624 vers 3 (bundel ´Opwekking´).  

 

Allen zingen: 

 

Ik hunker naar uw liefde, 

barmhartig en genadig, 

als een stroom van vergeving 

die geen einde kent. 

Alles in mij buigt nu voor U, 

hier in uw nabijheid. 

Het licht van uw verlossing 

schijnt helder in de nacht. 

 

Allen zingen:  

 

Wees genadig, 

Heer, vergeef mij. 

Wees genadig voor mij. 

Wees genadig, 

Heer, vergeef mij. 

Wees genadig voor mij. 
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Woorden van bemoediging / leefregel:  

 

Romeinen 8 vers 18. 

 

Ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd in geen 

verhouding staat tot de luister die ons in de toekomst zal 

worden geopenbaard. 

 

Deuteronomium 4 vers 6 (BGT). 

 

Luister goed. De Heer, onze God, is de enige God! Houd 

van Hem met je hele hart, met je hele ziel, en met al je 

kracht.  

 

Zingen:  

 

Lied 17 vers 1 en 3 (bundel ´Johannes de Heer´). 

Vers 1.  

 

Zangers zingen: 

 

Als ik maar weet dat hier mijn weg  

door U Heer wordt bereid, 

en dat die weg, hoe moeilijk ook,  

mij nader tot U leidt. 

 

Allen zingen:  

 

Nader tot U, nader tot U,  

nader mijn Heiland tot U. 

Als ik maar weet dat alles hier  

mij nader brengt tot U. 
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Vers 3.  

 

Allen zingen: 

 

Als ik maar weet, Uw liefd' o Heer,  

vertroost mij dag aan dag, 

dan juich ik voort, wat ook mijn lot  

op aarde wezen mag. 

 

Allen zingen: 

Nader tot U, nader tot U,  

nader mijn Heiland tot U. 

Als ik maar weet dat alles hier  

mij nader brengt tot U. 

 

Lied 41 vers 1, 3 en 5 (bundel ´Johannes de Heer´).  

 

De nacht vlood heen, 't is helder dag! 

Er is blijdschap in mijn ziel! 

mijn angst is weg, Gods vreê woont daar, 

er is vreugde in mijn ziel! 

 

Refrein 

 

Er is vreugde, hemelvreugde. 

Hemelvreugde, hier op aard. 

Te weten: Jezus houdt van mij, 

is mij meer dan alles waard. 
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Steeds dreigt geweld en duisternis, 

maar Gods stem zegt: "Er is licht!" 

Dan heb 'k een hemel reeds op aard 

en een hemel nog in 't zicht. 

 

Refrein 

 

Er is vreugde, hemelvreugde. 

Hemelvreugde, hier op aard. 

Te weten: Jezus houdt van mij, 

is mij meer dan alles waard. 

 

En is de weg soms ruw en steil, 

toch blijft blijdschap in mijn smart. 

want Jezus zelf bestuurt mijn weg. 

en houdt blijdschap in mijn hart. 

 

Refrein. 

 

Er is vreugde, hemelvreugde. 

Hemelvreugde, hier op aard. 

Te weten: Jezus houdt van mij, 

is mij meer dan alles waard. 
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RONDOM HET WOORD 

 

Kindermoment. 

 

Verkondiging. 

 

Uit de bijbel: Exodus 20 vers 4 – 6. 

 

4 Maak geen godenbeelden, geen enkele afbeelding van 

iets dat in de hemel hier boven is of van iets beneden op 

de aarde of in het water onder de aarde. 5 Kniel voor 

zulke beelden niet neer, vereer ze niet, want Ik, de HEER, 

uw God, duld geen andere goden naast Mij. Voor de 

schuld van de ouders laat Ik de kinderen boeten, en ook 

het derde geslacht en het vierde, wanneer ze Mij haten; 6 

maar als ze Mij liefhebben en doen wat Ik gebied, bewijs 

Ik hun mijn liefde tot in het duizendste geslacht. 

 

Wereldbeeld in Oudtestamentische tijden. 
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August Landmesser (1936). 

 

 

 

Exodus 20 vers 5 en 6. 

 

Voor de schuld van de ouders laat Ik de kinderen boeten, 

en ook het derde geslacht en het vierde, wanneer ze Mij 

haten;  

6 maar als ze Mij liefhebben en doen wat Ik gebied, 

bewijs Ik hun mijn liefde tot in het duizendste geslacht. 
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We zingen: lied 242 vers 1 (bundel ´Zingende 

Gezegend´) en Psalm 118 vers 2. 

 

Klinke in alle wereldtalen: 

een vaste burcht is onze God! 

Hoe vaak, hoe ver wij van Hem dwalen, 

geen wet zo goed als zijn gebod. 

Niets kan ons blijvend staande houden, 

geen goden, groot van goud en geld – 

slechts wie hun huis op liefde bouwden 

weerstaan orkanen van geweld.  

 

Wie wordt benauwd van alle zijden, 

die roept de Heer ootmoedig aan. 

De Heer verhoort en wil bevrijden, 

Hij doet mij in de ruimte staan. 

De Heer is met mij, ´k zal niet vrezen. 

Geen afgod die verschrikt mij meer. 

De Heer wil mij tot helper wezen: 

ik zie op elke vijand neer.  

 

GAVEN EN GEBEDEN 

 

Inzameling van gaven.  

 

Dankgebed en voorbeden.  
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WEGZENDING 

 

Slotlied: lied 146 c vers 1 en 3 (Nieuwe Liedboek).  

 

Alles wat adem heeft love de Here, 

zinge de lof van Isrels God! 

Zolang ik hier in het licht mag verkeren, 

roem ik zijn liefde en prijs mijn lot. 

Die lijf en ziel geschapen heeft 

worde geloofd door al wat leeft. 

Halleluja! Halleluja! 

   

Welgelukzalig is ieder te noemen, 

die Jakobs God als helper heeft! 

Wat zou hem schade, wie zou hem verdoemen, 

die dag aan dag met Christus leeft! 

Wie met de Heer te rade gaat, 

die staat Hij bij met raad en daad. 

Halleluja! Halleluja! 

 

Zegen. 

 

 

 
 

 

 

Na afloop van de dienst zijn we van harte uitgenodigd om in het 

bijgebouw Het Anker koffie/thee te komen drinken en elkaar te 

ontmoeten. 

 

 


