
Liturgie zondag 12 oktober 2014 
Protestantse kerk Grolloo-Schoonloo 

 
Voorganger: Gerhard ter Beek 
Organist: Lucas de Boer 
Lector: Mimi Olthof 
 
……………………………………………………………………………………………………….. 
 

 
 
 
 

         Prachtig Tachtig 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ouderdom. 

 

Ik oefen als een jonge vogel op de rand 

van ’t nest dat ik verlaten moet 

in kleine haperende vluchten 

en sper mijn snavel.  

                       M. Vasalis 
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 Op de drempel 
 

o Welkom 
 

 Intocht en huldiging 
o Aansteken kaarsen. 

(gemeente staat) 

o Lied 280: 1, 2, 3 
 

o Groet en bemoediging 
v. De Heer zal bij U zijn 
g. ook bij U is de Heer 
v. Onze hulp is in de naam van de Heer 
g. die hemel en aarde gemaakt heeft 
v. die trouw blijft tot in eeuwigheid 
g. nooit laat varen het werk dat zijn hand begon.  

 
o Drempelgebed. 

(gemeente gaat zitten) 

o Lied 280: 4, 5, 6, 7. 
 

o Kinderen naar de kindernevendienst.  
 

o Kyriëgebed 
v. zo zingen wij biddend 
g. 

(1x herhalen) 
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o Lied:  Gezegend is de mens die leeft 

 
Gezegend is het woord dat gaat 
als bode van het licht 
en lichter leven zaait, als zaad 
wat zich op goedheid richt.  
 
Gezegend is de daad die heelt 
wat wond is of wat breekt 
die in barmhartigheid verbeeldt 
wat vanuit harten spreekt.  
 
Gezegend is het levensspoor 
dat naar de toekomst wijst. 
Gods Geest gaat daarin mensen voor, 
waar liefde zich bewijst.  

 

 De Schrift gebeden, gelezen en uitgelegd 
 

o Gebed van de zondag 
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o Gedicht. 
Als daar muziek voor is, wil ik het horen; 
ik wil muziek voor oude mensen, die nog krachtig zijn 
en omgeploegd met lange, diepe voren 
en ongelovig. Die de wellust en de pijn  
nog kennen. Die bezaten en verloren.  
En als er wijsheid is, die geen vermoeidheid is, 
wil ik die zien, wil ik die horen.  
En anders wil ik zot en troebel zijn.  
                               M. Vasalis 

o Muziek, Als je overmorgen oud bent…. 
Als je overmorgen oud bent 
Wie zal er dan bij je blijven 
Om je pijntjes weg te wrijven 
En je zorgjes weg te doen 
Zonder al te bits te kijven 
Als je weer praat over toen 
 
Als je overmorgen oud bent 
Wie zal je dan moed inspreken 
En wie helpt je oversteken 
Als het niet alleen meer gaat 
En wie zal de stilte breken 
Die als ijs rondom je staat 
 
Als je overmorgen oud bent 
Wie zal dan je bed opmaken 
En wie doet je kleine zaken 
En wie zorgt er voor je brood 
En wie zal er bij je waken 
Op de avond voor je dood 
 
Als je overmorgen oud bent 
Zo oud dat je oren tuiten 
Wie helpt dan je neus te snuiten 
En wie helpt je op te staan 
En wie zal je ogen sluiten 
Als ze niet vanzelf dichtgaan. 
 

o Lezing: Prediker 11 
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o Zingen Het woord dat ik jou geef.  
1. voorganger,   2 gemeente 

 
 
 
 
 
 
 

 
o Overweging 

 
o Orgelspel 

 
o Lied 807: 1, 5, 6.  

 

 Dienst van delen en gebeden  
 

o Collecte 
 

o Gebed over de gaven 
 

o Voorbeden 
v. zo bidden wij zingend: 

              
o Stil gebed 
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o Onze Vader. 
Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden, 
laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden 
op aarde zoals in de hemel. 
 Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. 
Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven 
wie ons iets schuldig was. 
En breng ons niet in beproeving, maar red ons uit de greep van het kwaad. 
Want aan u behoort het koningschap, de macht en de majesteit tot in 
eeuwigheid.  Amen. 

 

o Lied 845: 1, 2, 3. 
 

o Wegzending en zegenbede. 
 

o Lied: Gezegend gaan wij nu van hier: 
 
 

 


