
Liturgie voor zondag 24 oktober 2021  

Ouderling: Ineke Meijer; meditatie: Dirk Kolff; diaken: Cora van Diemen;  

piano en kleinkoor: Ineke Coenders 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Pianospel 
 

Welkom 
 

Aanvangslied:  Lied 326, 1 kleinkoor, 2 en 4 allen, ‘Van ver, van oudsher aangereikt’. 
 

Groet:   Ouderling: De Heer is met u allen 

   Gemeente: Zijn vrede is met u 
 

Intochtslied: Lied/Psalm 30, 1 allen, 2 kleinkoor, en 5 allen, ‘Dank Heer, Gij hebt het niet 

gedoogd’. 

Moment van stilte 
 

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. 
 

Smeekgebed:   Meestal leven wij, God, zonder u, zonder aan u te denken. Wij zijn bezig met 
onszelf en met een kleine kring om ons heen. Als iets ons even raakt en we uw aanwezigheid 
vermoeden, kijken we niet op, geven we de stilte de kans niet en zoeken we ook de weg niet naar ons 
eigen hart. We laten het erbij. En toch leeft in ons een verlangen naar u, een verlangen de sprong te 
wagen naar u en alles achter ons te laten wat ons van u weg houdt. Daarom zoeken wij u ’s zondags, 
hier, en daarom zoeken wij ook elkaar deze ochtend op, want wij hebben dat verlangen met elkaar 
gemeen. Aan onszelf overgelaten, zouden we maar dwalen. U kent onze doofheid en onze blindheid. 
Maar nu, hier in de Dorpskerk, kan alles anders worden. Help ons geen vreemden voor elkaar te blijven. 
Help ons nieuwsgierig te zijn naar elk ander, even nieuwsgierig als wij zijn naar u. Amen. 
 

Zingen:  Lied/Psalm 130: 1 allen, ‘Uit diepten van ellende’. 
 

Gebed voor de opening van de Bijbel 
 

Eerste Schriftlezing:  Jeremia 28:1-17, De boodschap van Chananja. 
 

Zingen:   Lied/Psalm 126a, zoals aangegeven in liedboek, dus voorspel piano, refrein 1x 

   kleinkoor en 1x allen, voorzang 1 kleinkoor, refrein allen, voorzang 2 kleinkoor, 

   voorzang 3 allen, refrein allen, ‘Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap’. 
 

Tweede Schriftlezing: Johannes 8: 37-47, Over waarheid en leugen. 
 

Zingen:   Lied 321, 1 kleinkoor, 2 en 3 allen, 4 en 5 kleinkoor, 6 en 7 allen, ‘Niet als 

   een storm, als een vloed’. 
 

Meditatie 
 

Kleinkoor:  Lied 62b, kleinkoor, ‘Mon âme se repose’.   

 

Zoeterwoude 



 

Dienst der gebeden:  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 
 

Inzameling en opdracht van de gaven 
 

Slotlied:  Lied 903, 1 en 2 allen, 3 kleinkoor, 4 allen. 
 

Zegenbede:  Gesproken tekst van Lied 415: 1, 2 en 3, ‘Zegen ons, Algoede’ 
 

Kleinkoor:  ‘Geloof het niet’. 

 

   Geloof het niet, wanneer ze je vertellen,  

dat in dit leven alles zinloos is  

en dood en eenzaamheid ons vergezellen  

en dat geboren worden een vergissing is. 

 

Geloof het niet, wanneer ze steeds weer zeggen,  

dat er geen liefde en geen hoop meer is  

dat jij je bij de feiten neer moet leggen,  

dat God de wereld en de mens vergeten is. 

 

Geloof het niet, door voortaan zo te spreken,  

dat in jouw woorden Gods woord wordt herkend  

en als een licht het donker komt doorbreken,  

omdat je met de dood niet meer tevreden bent. 


