
Liturgie voor 10 oktober 2021, 4e zondag van de herfst  
Voorganger: Ds. S.L. Schoch, Den Haag;  ouderling: Aad Baatenburg de Jong;  

diaken: Petra van Kampen; muzikale begeleiding: Suetana Musica o.l.v. Bob Theunissen,            

koster en geluid: Michel Vlootman 

Suetana Musica speelt: “Largo” from Symphony No.9 The New World;  

Welkom en mededelingen  

Staande zingen we: Psalm 150: 1 en 2 

Bemoediging   Onze hulp is in de naam van de Heer 

   die hemel en aarde gemaakt heeft 

   die trouw houdt tot in eeuwigheid 

   en niet laat varen het werk van zijn handen 

Groet   Voorganger: De Heer is met u allen 

   Gemeente:    Zijn vrede is met u                     (gemeente gaat zitten) 

 

Inleiding op de dienst 

 

Gebed 

 

Eerste Schriftlezing: Gezang 10 uit het Liedboek voor de kerken.  

 

Zingen vers 1:     Lezen vers 2: 

David heeft de reus verslagen   Weerloos waagde hij zich op de 

in een ongelijke strijd,    heuvel waar het dom geweld 

zwaard en schild kon hij niet dragen  tegen God en zijn belofte 

en het pantser was te wijd:   al zijn hoon had opgesteld: 

zal men zich met brons bekleden  maar nadat het was gekomen 

om te zijn     met geschal, 

machtig als die onbesneden   werd en géén gerucht vernomen 

Filistijn?     dan zijn val! 

 

Zingen vers 3:     Lezen vers 4: 

Waag het met de ongetelde   Laat de reus u niet verbazen 

wapen van de herderszoon,   sta hem, welgemoed te weer, 

laat uw hart zich niet ontstellen  want de leuzen en de vaandels 

door het hoog en breed vertoon  zijn al vóór hun tijd verteerd, 

van de goden en de geesten   heeft het niet de zoon van Juda 

dezer eeuw,     uitgedaagd? 

door het brullen van de beesten  - Die zijn leven voor zijn broeders 

beer en leeuw.     heeft gewaagd! 

 

Zingen vers 5: 

Veertig dagen duurt het tarten 

op die heuvel van de hoon: 

tel de wonden en de smarten 

van de herder, Davinds Zoon; 

in zijn lichaam staat getekend 

onze waan 

die de sterren doet verbleken, 

zon en maan!   

 

Tweede Schriftlezing uit het Epistel: Efeziërs 5 : 15 – 21 

 

Zingen: Lied 652 

Zoeterwoude 



Schriftlezing uit het Evangelie: Marcus 7 : 31 - 37 

 

Zingen: Lied 630: 2 en 3 

 

Preek 

 

Suetana Musica speelt: Bach Choral nr. 25 “Wo soll ich fliehen hin” 

 

Zingen: Heer Jesu heeft een hofken (op de melodie van lied 782) 

1 Heer Jesu heeft een hofken                                                                                                                         

waar schoon bloemen staan                                                                                                                       

Daarin zo wil ik plukken gaan                                                                                                                           

’t is wel gedaan 

Refrein: Men hoort daar niet dan englenzang                                                                                                

en harpenspel                                                                                                                                          

trompetten en klaretten                                                                                                                                     

en die veelkens al zo wel 

2 Die lelikens die ik daar zag                                                                                                                          

zijn zuiverheid                                                                                                                                                        

Die zoete violetten                                                                                                                                            

zijn ootmoedigheid    - Refrein 

3 De schone purper roze was                                                                                                                             

de lijdzaamheid                                                                                                                                                  

De schoon vergulden gouden bloem                                                                                                      

gehoorzaamheid  -  Refrein  

4 Nog was daar een die bovenal                                                                                                                 

spande de kroon                                                                                                                                          

Coron l ‘Imperiale ’t was                                                                                                                                     

de liefde schoon  - Refrein 

5 Maar d’allerschoonste, beste bloem                                                                                                                

in al dat hof                                                                                                                                                       

Dat was de Here Jezus zelf                                                                                                                              

dus zij Hem lof   - Refrein 

 

Dankgebed – voorbeden – stilgebed – Onze Vader 

Onze Vader, die in de hemel zijt, uw Naam worde geheiligd, uw koninkrijk kome, uw wil geschiede op aarde 

zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden zoals ook wij onze 

schuldenaars vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van U is het 

koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, in eeuwigheid. Amen. 

Aankondiging en opdracht van de gaven 

Zegen 

Zingen: lied 655 : 2, 4 en 5 

Suetana Musica speelt: “Trumpet Tune (Susato)” Arr. I.H. Cartwright 


