
Liturgie zondag 9 augustus 2015 
Protestantse kerk Grolloo-Schoonloo 

 
Voorganger: Gerhard ter Beek 
Organist: Sietze Stob 
Lector: Mimi Olthof 
……………………………………………………………………………………………………….. 
 

 Op de drempel 
 

o Welkom 
 

 Intocht en huldiging 
o Aansteken kaarsen. 

 
o Morgengebed     (gemeente staat) 

 
o Lied 275: 1, 2, 3, 4, 5. 

 
o Groet en bemoediging 

v. De Eeuwige zal bij U zijn 
g. Ook bij U is de Eeuwige 
v. Onze hulp is de naam van de Eeuwige 
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. 

Zie ons aan in uw huis 
Laat uw licht genadig over ons lichten, 
In de schaduw van uw vleugels  
Waken wij met uw licht voor ogen. 
G. Kom over ons. 
 
Bescherm ons en omarm ons 
Houd ons vast als wij wankelen 
Houd ons op het recht pad, 
Als wij dreigen te verdwalen. 
G. Kom over ons. Amen              (gemeente gaat zitten) 
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o Lied 863: 1, 4,5 
 

o Kyriëgebed 
v. zo zingen wij biddend 
g. 

(1x herhalen) 

 

o Lied 304: 1, 2, 3 
 

 De Schrift gebeden, gelezen en uitgelegd 
 

o Gebed van de zondag 
 

o Lezing: Lucas 5: 27-32 
 

o Lied: 314: 1, 2, 3 
 

o Muziek: Johnny Cash; i walk the line 
Ik houd mijn hart vast, 
ik houd mijn ogen wijd open, de gehele tijd. 
Ik houd de uiteinden van de band die ons bindt, vrij. 
Omdat je bij mij hoort, blijf ik op het rechte pad. 
 
Hoe makkelijk is het om oprecht te zijn, 
als je aan het eind van de dag ontdekt, dat je alleen bent?  
Ja, ik erken, dat ik van je hou.  
Omdat je bij mij hoort, blijf ik op het rechte pad. 
 
Zo zeker als de nacht donker en de dag licht is, 
houd ik jou in mijn gedachten, zowel overdag als ’s nachts. 
En het geluk dat ik ervaren heb bewijst dat het waar is 
Omdat je bij mij hoort, blijf ik op het rechte pad 
 
Jij hebt een manier gevonden om mij aan je zijde te houden. 
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Jij geeft me een reden om lief te hebben, die ik niet kan verbergen. 
Ik weet dat ik voor jou zelfs zou proberen het tij te keren. 
Omdat je bij mij hoort, blijf ik op het rechte pad 
 
Ik houd mijn hart vast, 
ik houd mijn ogen wijd open, de gehele tijd. 
Ik houd de uiteinden van de band die ons bindt, vrij. 
Omdat je bij mij hoort, blijf ik op het rechte pad. 
Omdat je bij mij hoort, blijf ik op het rechte pad. 
Omdat je bij mij hoort, blijf ik op het rechte pad. 

 
o Overweging 

 
o Orgelspel 

 
o Lied 316: 1, 2, 4  

 

 Dienst van delen en gebeden  
 

o Collecte 
 

o Gebed over de gaven 
 

o Voorbeden 
Voorganger: zo bidden wij zingend 
Gemeente: 

              
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 
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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 793: 1, 2, 3.  

 
o Wegzending en zegenbede. 

 
o Zingen: Gezegend gaan wij nu van hier: 

 
 

 


