
Liturgie zondag 11 oktober 2015 
Protestantse kerk Grolloo-Schoonloo 

 
Voorganger: Gerhard ter Beek 
Organist: Sietze Stob 
Lector: Jan Sijbring 
……………………………………………………………………………………………………….. 
 
 

GROOT en KLEIN 

 
 

Een groot mens is hij, die zijn kinderhart nimmer verliest. 
MengTse 
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 Op de drempel 
 

o Welkom 
 

 Intocht en huldiging 
o Aansteken kaarsen. 

(gemeente staat) 

o Lied 72: 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 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. Help ons met uw woorden 
schenk ons leven op uw weg 
g. Dat wij uw goedheid mogen vinden 
 
v. Laat uw gebeden klinken in ons hart 
maak ons stil van binnen, ontvankelijk voor U 
 

Stilte 
 
v. Kom in ons, bevrijd ons 
Neem ons aan zoals wij zijn,  
vol van twijfel en angst, maar ook vol goede moed 
g. Dat wij uw goedheid mogen vinden. Amen            (gemeente gaat zitten) 

 
o Lied 72: 4, 5, 6, 7 

 
o Kindertijd 

 
 
 
 
 

 



 3 

o Lied: Jezus houd van alle zieke kinderen 

 
 

o Kyriëgebed 
v. zo zingen wij biddend 
g. 

 
                                                                                       (1x herhalen) 

 
o Lied 146c: 1, 5, 6. 

 

 De Schrift gebeden, gelezen en uitgelegd 
 

o Gebed van de zondag 
 

o Lezing Psalm 72 (vertaling Huub Oosterhuis) 
 

o Lied 72A: 1, 2, 3, 4.  
                  

o Lezing Lucas 8: 40- 56 
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o De Dijk, Heel andere wereld 
Deze wereld met al zijn pijn en 
Leed en gelazer, zijn vuil en verdriet 
Deze wereld die je voelt schrijnen 
Deze wereld is mijn wereld niet 
 
Ik heb een heel andere wereld in mijn hoofd 
Een heel andere wereld 
Duizend keer mooier 
Waar de mensen proberen 
Om het niet te verklooien 
Ik heb een heel andere wereld in mijn hoofd 
 
Deze wereld van douwen en grauwen 
Van snauwen en klauwen, van angst op krediet 
Deze wereld, misschien is het de jouwe 
Maar dit is mijn wereld niet 
 
Ik heb een heel andere wereld in mijn hoofd 
Een heel andere wereld 
Duizend keer mooier 
Waar de mensen proberen 
Om het niet te verklooien 
Ik heb een heel andere wereld in mijn hoofd 
 
Noem me dom of naïef 
Te onnozel, te lief 
Of nog niet van illusies beroofd 
Ik heb een heel andere wereld 
Een heel andere wereld in mijn hoofd 
 
Ik heb een heel andere wereld in mijn hoofd 
Een heel andere wereld 
Duizend keer mooier 
Waar de mensen proberen 
Om het niet te verklooien 
Ik heb een heel andere wereld 
Een heel andere wereld in mijn hoofd 
 
Een heel andere wereld 
Duizend keer mooier       
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o Overweging 
 

o Orgelspel 
 

o Lied Komen ooit voeten gevleugeld….. 

 
 
2. Dan zal ik huilen en lachen en drinken en slapen; 
dromen van vluchten en doden en huiv'rend ontwaken. 
Maar niemand vlucht, 
nergens alarm in de lucht, 
overal vrede geschapen. 
 
3. Dan zal ik zwaaien naar vreemden, zij zullen mij groeten. 
Wie was mijn vijand? Ik zal hem in vrede ontmoeten. 
Dan zal ik gaan 
waar nog geen wegen bestaan -  
vrede de weg voor mijn voeten. 
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 Dienst van delen en gebeden  
 

o Collecte 
 

o Gebed over de gaven 
 

o Voorbeden 
Voorganger:  zo zingen wij biddend: 
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 
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. 
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o Lied: wij mensen blijven dromen, dromen (mel. psalm 72)        (staande) 

 
 
2. Verdwenen zijn de dictaturen, 
gevangenschap en pijn, 
verbanning en verdriet verduren, 
God zelf zal bij ons zijn. 
Wie in die dromen durft geloven 
voelt zelf verandering. 
Vertwijfeling en wanhoop doven 
in blijde aarzeling. 
 
3. En licht en sterk, vol zachte krachten 
die onverzettelijk zijn, 
bevechten wij de kwade machten 
die niet te tellen zijn. 
Waar mensen putten uit de bronnen 
van droom als werkelijkheid, 
daar is Gods toekomst al begonnen 
in onze levenstijd 
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o Wegzending en zegenbede. 

 
 


