
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Barmhartigheid 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ik wil U vragen, smeken en aansporen om 
zachtmoedig te zijn, om medelijden te hebben met 
degenen die lijden, om klaar te staan voor de zwakken. 
Laat uw gastvrijheid in deze tijd van vele vluchtelingen, 
behoeftigen en noodlijdenden overvloedig zijn, en uw 
goede werken ook. 
                                                              Augustinus 345-430 
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Liturgie zondag 9 oktober 2016 
Protestantse kerk Grolloo-Schoonloo 

 
Voorganger: Gerhard ter Beek 
Organist: Wim van Heuveln 
Lector: Tineke Scholtens 
……………………………………………………………………………………………………….. 
 

 Op de drempel 
 

o Welkom 
 

 Intocht en huldiging 
o Aansteken kaarsen. 

(gemeente staat) 

o Lied 139: 1, 2 
 

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. 
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 om het goed te doen 
g. Dat wij uw goedheid mogen vinden. Amen            

        (gemeente gaat zitten) 
 

o Lied 295 
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o Kindertijd 
 

o Lied 992: 1, 2, 3, 4. 
 

o Overdenking 
 

o Kyriëgebed 
v. zo zingen wij biddend 
g. 

 
                                                                                       (1x herhalen) 

 
o Lied 1001: 1, 2, 3.  

 

 De Schrift gebeden, gelezen en uitgelegd 
 

o Gebed van de zondag 
 

o Muziek: Ken je mij, Trijntje Oosterhuis 
 
Ref: 
Ken je mij? Wie ken je dan? 
Weet jij mij beter dan ik? 
Ken je mij? Wie ben ik dan? 
Weet jij mij beter dan ik? 
 
Ogen die door de zon heen kijken 
Zoekend naar de plek waar ik woon 
Ben jij beeldspraak voor iemand 
die aardig is, of onmetelijk ver, 
die niet staat en niet valt 
en niet voelt als ik, 
niet koud en hooghartig 
 
Ref 
Hier is de plek waar ik woon 
Een stoel op het water, 
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Een raam waarlangs het opklarend weer 
Of het vallende duister voorbij vaart 
Heb je geroepen? Hier ben ik 
 
Ref 
Ik zou een woord willen spreken 
Dat waar en van mij is 
Dat draagt wie ik ben, 
dat het houdt, 
Ik zou een woord willen spreken 
Dat rechtop staat als mens die mij aankijkt en zegt 
Ik ben jouw zuiverste zelf, 
Vrees niet, versta mij, ik ben, ik ben 
 
Ref 
Ben jij de enige voor wiens ogen 
Niet is verborgen van mijn naaktheid 
Kan jij het hebben, 
Als niemand anders, 
Dat ik geen licht geef, niet warm ben, 
Dat ik niet mooi ben, niet veel 
Dat geen bron ontspringt 
in mijn diepte 
Dat ik alleen dit gezicht heb, 
geen ander. 
Ben ik door jou, zonder schaamte, 
gezien, genomen, 
door niemand minder? 
Zou dat niet veel teveel waar zijn? 
Zou dat niet veel teveel waar zijn? 

 
o Lezing: Mattheus 25: 31 - 40 

 
o Muziek: Erbarme dich, Matthaus passion 

                         
o Gedicht: mijn werken is bidden 

Mijn werken is bidden 
en mijn bidden is werken. 
Ik zoek al doende uw Naam. 

 
Eeuwige, gij ziet als een herder om 
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naar alle mensen van uw kudde. 
 

Bezoeker, gij doorbreekt de stille  
fluistering van het ziekbed met uw lach. 

 
Losser, gij bevrijdt mensen  
van de tralies die cellen hebben. 
Kleder, gij kleedt de onbeschutte 
en onbeschermde mens met uw mantel. 

 
Onthaler, gij schenkt aan de reiziger 
en laatkomer uw gastvrijheid. 

 
Schenker, gij kent onze dorst 
en lost die op met frisse drank. 

 
Krachtgever, gij weet de lege maag 
van hongerige mensen te vullen. 

 
In mijn gebed zocht ik uw Naam, 
vond het spoor van uw gerechtigheid,  
en deed de werken van uw barmhartigheid. 

 
Maar toen ik een hongerige een broodje gaf, 
een dorstige een blikje sinas kocht, 
een vreemdeling hielp met zijn papieren, 
mijn kleren deelde met een bijstandsgezin, 
een gevangene in zijn cel bezocht, 
een zieke een bloemetje bracht, 
met de weduwe in de straat een praatje maakte, 
wanneer en waar zag ik u toen? 
 

o Orgelspel 
 

o Lied 320: 1, 2, 3, 4,5 
 

 Dienst van delen en gebeden  
 

o Collecte 
 

o Gebed over de gaven 
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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. 

 
o Lied 362: 1, 2, 3.      (staande) 

 
o Wegzending en zegenbede. 

 
 


