
 
 
 
 

 
Liturgie zondag 9 november 2014 

Protestantse kerk Grolloo-Schoonloo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Meer geluk dan grijsheid! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wie kent de kracht van uw toorn, 

wie vreest oprecht uw woede? 
12Leer ons zo onze dagen te tellen 

dat wijsheid ons hart vervult. 
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 Op de drempel 
 

o Welkom 
 

 Intocht en huldiging 
o Aansteken kaarsen. 

(gemeente staat) 
 

o Lied: Doe over ons genadig lichten   (mel. psalm 71) 
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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. 
v. In de schaduw van uw vleugels 
waken wij met uw licht voor ogen.  
g. Kom over ons. 
v. Bidden wij het donker door 
zingen wij van zorgen vrij. 
g. Kom over ons. 
v. Bescherm ons en omarm ons 
houd ons vast wanneer wij wankelen 
g. Kom over ons. 
v. Als de wortels moeizaam hechten. 
en de schaduw van het leven 
te lang wordt. 
g. Kom over ons. 
v. Gij, die de vlam in ons hart bewaart 
wakker haar aan 
tot de nacht is gedaan 
en het duister geleden.  
g. Kom over ons. 

(gemeente gaat zitten) 

o Lied 90: 1, 4, 6.  
 

o Kindertijd 
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o Lied: voor we gaan.  
 

o  
 
 
 
 
 
 
 

 
o Kyriëgebed 
v. zo zingen wij biddend 
g. 

(1x herhalen) 

 

o Lied 985: 1, 2, 3.  
 

 De Schrift gebeden, gelezen en uitgelegd 
 

o Gebed van de zondag 
 

o Lezing Job 29: 1 - 13 
 

o Muziek: Cirkels, Herman van Veen 
Rond als de wijnvlek van eergister  
op het vuile tafelblad  
spelen gouden druppels zonlicht  
op het koude tegelpad  
en de rimpels in de vijver  
en het vangnet van een spin  
zijn allemaal maar cirkels  
zonder einde of begin  
en de tijd verslijt de dagen  
met de wijzers van de klok  
die de uren traag vermalen  
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heel geruisloos, zonder schok  
 
Er bestaat geen medicijn  
tegen oud of eenzaam zijn  
 
's Avonds als je door je wimpers  
soms de zon ziet ondergaan  
in een feest van gele vonken  
die in bloei lijken te staan  
en de sterren op je netvlies  
trekken strepen in de lucht  
maar zodra de nacht weer nadert  
slaan je dromen op de vlucht  
door een klok met kromme wijzers  
die de tijd in stukken maalt  
ligt de zomer weer aan flarden  
want de klok heeft niet gefaald  
 
Er bestaat geen medicijn  
tegen oud of eenzaam zijn  
 
Tel de gladde kiezelstenen  
waarmee jij je zakken vult  
maar de mooiste ging verloren  
door je eigen stomme schuld  
toen je met haar langs het strand liep  
leek elke schelp een juweel  
maar nu zie je niets dan keien  
groot en grijs en veel te veel  
hoor gefluister in het ruisen  
van de rusteloze zee:  
als je haar dan niet kon missen  
waarom ging je dan niet mee?  
 
Bij het afscheid van de zomer  
zag je eindelijk gevaar  
toen elk blad een kleur kreeg  
van haar honinggele haar  
 
De rimpels in de vijver  
de webben van een spin  
zomaar cirkels in de ruimte  
zonder einde of begin  
in een eindeloos refrein  
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Er bestaat geen medicijn  
tegen oud of eenzaam zijn. 

 
o Gedicht: Raadsel    (Jean Pierre Rawie) 
De tijd vliegt, maar de dagen gaan traag. 
Een jaar is zo voorbij, terwijl de uren 
elk wel een eeuwigheid lijken te duren, 
en morgen wordt als gister en vandaag. 

 
De mens is niet gelukkig van nature, 
en kwelt zichzelf met steeds dezelfde vraag 
waarop geen antwoord is. Je zou graag 
iets door de spiegel zien, maar het blijft turen. 
 
Er valt geen enkel onheil te vermijden 
en dat de dood komt, is een zekerheid 
waaraan je geen gedachte wilt wijden. 
 
Je raakt de mensen en de dingen kwijt, 
tot je het leven langzaam voelt verglijden 
en deel wordt van het raadsel van de tijd. 

 

o Lied 317: 1, 2, 3.  
 

o Overweging 
 

o Orgelspel 
 

o Lied 944: 1, 2, 3, 4.  
 

 Dienst van delen en gebeden  
 

o Collecte 
 

o Gebed over de gaven 
 

o Voorbeden 
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o Stil gebed 
 

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 802: 1, 2, 3, 4, 
5, 6.  

 
o Wegzending en zegenbede. 

 
o Zingen: Gezegend gaan wij nu van hier 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorganger: Gerhard ter Beek 
Organist:  Wim van Heuveln 



 8 

Lector: Tineke Scholtens 
 
……………………………………………………………………………………………………….. 
 


