
Liturgie voor zondag 2 oktober om 10.00 uur.   

Kand. Anne-Maaike Pathuis 
 
Welkom en mededelingen  
 
Zingen: NPB Psalm 33: 1, 6  
 
1 
Juich voor de HEER om Hem te loven; 
oprechte mensen, huldig Hem. 
Haal uit je hart een lied naar boven; 
leg alle liefde in je stem. 
Zing bij de akkoorden; 
speel met nieuwe woorden; 
zing bij harp en luit. 
Maak de mooiste klanken 
om de HEER te danken; 
zing het vrolijk uit. 

 
6 
Verlangend staan wij uit te kijken 
naar onze redder, onze Heer. 
Hij is ons schild dat niet zal wijken; 
in liefde ziet Hij op ons neer. 
Al zijn zegeningen 
zullen wij bezingen; 
ja, Hij maakt ons blij. 
HEER, wil aan ons denken, 
ons uw zegen schenken. 
U verwachten wij. 

 
Votum en groet  
 
Zingen: LB 215: 1, 2, 3, 4  
 
1 
Ontwaak, o mens, de dag breekt aan, 
die u Gods liefde doet verstaan 
als nieuw, nu gij door slaap en nacht 
weer 't leven vindt, verstand en kracht. 
   
2 
Rondom wie bidden dag aan dag 
zijn wondren, die geen oog ooit zag, 
een nieuw geloof, een nieuwe hoop, 
een nieuwe kracht door 's Geestes 
doop. 

   
3 
Al wat geliefd is en vertrouwd, 
het wordt voor wie Gods licht 
aanschouwt 
met glans en heerlijkheid verguld, 
want het bestaat in Gods geduld. 
   
4 
Wie van zich afziet naar God toe, 
loopt in het licht en wordt niet moe. 
Het schijnsel van de hemel gaat 
over de dag van vroeg tot laat. 

 
Gebed 
 
Kindermoment 
 
  



Kinderlied: Opwekking 518 
 
Heer, U doorgrondt en kent mij; 
mijn zitten en mijn staan 
en U kent mijn gedachten, 
mijn liggen en mijn gaan. 
De woorden van mijn mond, o Heer, 
die zijn voor U bekend 
en waar ik ook naar toe zou gaan, 
ik weet dat U daar bent. 
 

 
Heer, U bent altijd bij mij, 
U legt uw handen op mij 
en U bent voor mij 
en naast mij en om mij heen. 
Heer, U bent altijd bij mij, 
U legt uw handen op mij 
en U bent voor mij 
en naast mij en om mij heen, 
elke dag. 

  
Heer, U doorgrondt en kent mij, 
want in de moederschoot 
ben ik door U geweven; 
U bent oneindig groot. 
Ik dank U voor dit wonder, Heer, 
dat U mijn leven kent 
en wat er ook gebeuren zal, 
dat U steeds bij mij bent. 

 
1e  lezing: Luisterlied: PvN Psalm 34 
 
Altijd wil ik de Heer bedanken 
mijn leven is een lied voor hem 
Bij U, mijn Heer, ben ik gelukkig 
dus luister jij die eenzaam bent 
Concentreer je met mij op de Heer 
want Hij is groot, 
wij dragen hem op handen 
Denk aan de Heer, 
hij luistert als geen ander 
van al mijn angst ben ik bevrijd 
 
En wie zijn ogen op hem richt 
zal stralen van geluk 
en nooit meer voelt hij zich vernederd 
Finaal gebroken was ik 
maar hij hoorde mij 
 
Gods engel is een sterke lijfwacht 
een sterke hand om mensen heen 

Hoe goed de Heer is, proef en zie het 
hoe jij bij hem gelukkig bent. 
Jullie zijn zo bijzonder voor hem 
Dus eer de Heer, je kunt het met hem 
wagen 
Kijk, leeuwen gaan op jacht met lege 
magen 
maar wie de Heer zoekt, heeft genoeg 
 
Let op mijn kinderen en luister 
ik leer je eerbied voor de Heer 
Maak jij het beste van je leven 
en wil je graag gelukkig zijn 
Neem de leugen dan niet meer voor 
lief 
geen onzin meer en ook geen lege 
woorden 
Ontloop het kwaad, dan zul je niet 
ontsporen 
en jaag de goede vrede na 



Persoonlijk ziet de Heer je staan 
hij hoort wie eerlijk is 
heeft oog en oor voor goede mensen 
Rebellen roeit hij uit en niemand die 
hen mist 
 
Signalen van vertwijfeling 
de zachtste kreet van pijn 
hij vangt ze op en geeft bevrijding 
Totaal gebroken mensen 
God is heel dichtbij 
 

Uiteindelijk, al moet je lijden 
de Heer bevrijdt wie eerlijk blijft 
Vertrouw nu maar op zijn 
bescherming 
je loopt geen enkel letsel op 
Wie wil leven van haat en geweld 
vergaat van spijt en eindigt zonder 
liefde 
Zo redt de Heer het leven van mijn 
vrienden 
Zo schuil je zonder spijt bij hem 

 
2e  lezing: Efeziërs 5: 15 – 20  
 
15  Let dus goed op welke weg u bewandelt, gedraag u niet als dwazen maar als 
verstandige mensen. 16  Gebruik uw dagen goed, want we leven in een slechte tijd. 
17  Wees niet onverstandig, maar probeer te begrijpen wat de Heer wil. 18  Bedrink u 
niet, want dat leidt tot uitspattingen, maar laat de Geest u vervullen 19  en zing met 
elkaar psalmen, hymnen en liederen die de Geest u ingeeft. Zing en jubel met heel 
uw hart voor de Heer 20  en dank God, die uw Vader is, altijd voor alles in de naam 
van onze Heer Jezus Christus. 
 
Preek 
 
Zingen: Psalm 34: 1, 2, 3 
 
1 
Ik zing voor God, de HEER. 
Hem prijs ik al mijn levenstijd. 
In Hem, wie ik mijn loflied wijd, 
is al mijn roem en eer. 
Hoor blij mijn zingen aan, 
u, die ootmoedig bent in nood. 
Kom, maak met mij de HERE groot 
en prijs zijn grote naam. 
   
2 
Hem zocht ik in gebed. 
Hij heeft geantwoord op mijn klacht. 
Uit al wat mij verschrikking bracht 
heeft mij de HEER gered.

 
 
Zij slaan op Hem het oog, 
de vreugde straalt van hun gelaat. 
Wie in benauwdheid tot Hem gaat 
verlost Hij van omhoog. 
   
3 
Des HEREN Engel schaart 
zich als een grote legermacht 
rondom hem die Gods wil betracht: 
zo is hij wèlbewaard. 
Proeft allen en aanschouwt 
de goedheid van Gods vaderhart. 
Gezegend wie in nood en smart 
alleen op Hem vertrouwt. 



Lezen in het kader van Israëlzondag: Psalm 122 
 
1  Een pelgrimslied van David. Verheugd was ik toen ik hoorde: ‘Wij gaan naar het 
huis van de HEER, ‘ 2  verheugd ben ik, nu onze voeten staan binnen je poorten, 
Jeruzalem. 3  Jeruzalem, als een stad gebouwd, hecht en dicht opeen. 4  Daar komen 
de stammen samen, de stammen van de HEER, om Israëls plicht te vervullen, te 
prijzen de naam van de HEER. 5  Daar zetelt het gerecht, daar troont het huis van 
David. 6  Vraag om vrede voor Jeruzalem: ‘Dat rust hebben wie van je houden, 7  dat 
vrede heerst binnen je muren en rust in je vesting.’ 8  Om mijn verwanten en 
vrienden zeg ik: ‘Vrede zij in jou.’ 9  Om het huis van de HEER, onze God, wens ik je al 
het goede. 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Collecte 1e kerk 2e Theologische Universiteit 

 
Zingen: Liedboek 978  
 
1 
Aan U behoort, o Heer der heren, 
de aarde met haar wel en wee, 
de steile bergen, koele meren, 
het vaste land, de onzeekre zee. 
Van U getuigen dag en nacht. 
Gij hebt ze heerlijk voortgebracht. 
   
2 
Gij roept het jonge leven wakker, 
een tuin bloeit rond het open graf. 
Er ruisen halmen op de akker 
waar zich het zaad verloren gaf. 
En vele korrels vormen saam 
een kostbaar brood in uwe naam. 

   
3 
Gij hebt de bloemen op de velden 
met koninklijke pracht bekleed. 
De zorgeloze vogels melden 
dat Gij uw schepping niet vergeet. 
't Is alles een gelijkenis 
van meer dan aards geheimenis. 
   
4 
Laat dan mijn hart U toebehoren 
en laat mij door de wereld gaan 
met open ogen, open oren 
om al uw tekens te verstaan. 
Dan is het aardse leven goed, 
omdat de hemel mij begroet. 

 
Zegen 


