
Liturgie zondag 5 februari 2017 
Protestantse kerk Grolloo-Schoonloo 

 
Voorganger: Gerhard ter Beek 
Organist: Wim van Heuveln 
Lector: Roely Sijbring 
……………………………………………………………………………………………………….. 
 

 Op de drempel 
 

o Welkom 
 

 Intocht en huldiging 
o Aansteken kaarsen. 

(gemeente staat) 

o Lied 112: 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. 
Wees hier aanwezig,  
opdat we u mogen ervaren. 
Wij zoeken warmte en nabijheid,  
licht en geborgenheid. 
 
Wij zoeken de stilte,  
zonder woorden willen wij u horen. 

 
Stilte 

 
        Wij komen tot U om te bidden 
        zonder iets te willen vragen 
        uw nabijheid is ons genoeg. Amen 

  (gemeente gaat zitten) 
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o Lied 217: 1, 3, 5. 
 

o Kindertijd 
 

o Lied: als je geen liefde hebt voor elkaar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2  Als je geen antwoord geeft op verdriet 
    zullen de tranen niet drogen, 
    als je het leed in de wereld niet ziet,  
    worden Gods woorden verbogen. Refrein 
 
3   Als je geen oog hebt voor het gemis, 

 
als je geen brood weet te delen, 

 
denk dan aan Jezus die brood en die vis 

 
uit liefde deelde met velen. Refrein 

 
4   Als je geen liefde hebt voor elkaar, 

 
is er geen hoop meer op zegen. 

 
Kinderen, maak de liefde toch waar; 

 
schrijf het op alle wegen: Refrein 
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o Kyriëgebed:  Beati voi poveri  (gelukkig zijn jullie, armen, want jullie is het 
koninkrijk van God) 

        aansluitend zingen wij biddend: 
g. 

 
                                                                                       (1x herhalen) 

 
o Lied 657: 1, 2, 4. 

 

 De Schrift gebeden, gelezen en uitgelegd 
 

o Gebed van de zondag 
 

o Lezing: Mattheus 5: 1 - 14 
 

o Lied 838: 1, 3. 
                  

o Wave of sorrow  (U2) 
Een waas van hitte komt op 
Op hel's eigen heuvel 
 
Je wordt wakker deze morgen 
Het kostte wilskracht 
Je loopt door de nacht 
Om hier vandaag te komen 
Om je kinderen te brengen 
Om ze weg te geven 
 
Oh...oh deze wrede zon 
Is het daglicht dan nooit voorbij? 
Wreedheid is net begonnen 
Om een schaduw van iedereen te maken 
 
En als de regen kwam 
En als de regen kwam 
 
Zielen buigen door zonder een briesje 
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Dekens op brandende bomen 
Ik ben ziek zonder ziekte 
Nobelheid op zijn knieën 
 
En als de regen kwam 
En als de regen kwam...nu 
Zou het ons allemaal wegspoelen 
Op een golf van smart 
Golf 
Op een golf van smart 
 
Waar zijn nu de heilige steden 
Waar zijn de oude heilige rollen 
Waar is de keizer Menelik 
En het goud van de koningin van Sheba 
 
Jij bent mijn bruid, jij draagt haar kroon 
En aan je vinger kostbare stenen 
Als al het goede nu is verkocht 
 
Zoon, van herdersjongen, nu koning 
Wat voor wijsheid kun jij brengen? 
Welke tekst zul jij zingen? 
Waar is de muziek van de Serafijnen 
 
En als de regen kwam 
En als de regen kwam...nu 
Zou het ons allemaal wegspoelen 
Op een golf van smart 
Golf 
Een golf van smart 
Golf 
 
Gezegend zijn de zachtmoedigen die krabbelen in het vuil 
Want zij zullen erven wat er is overgebleven van de aarde 
Gezegend zijn de koningen die hun tronen hebben verlaten 
Zij zijn begraven in deze vallei van droge botten 
 
Gezegend jullie allemaal met een leeg hart 
Want jullie hebben niets 
Waar je geen afstand van kan nemen 
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Gezegend is het ego 
Het is alles wat we op dit moment hebben 
 
Gezegend is de stem die waarheid spreekt naar macht 
Gezegend is de prostituee  
Die haar lichaam verkocht vannacht 
Ze gebruikte wat ze had 
Om het leven van haar kinderen te redden 
 
Gezegend zijn jullie 
De doven kunnen geen geschreeuw horen 
Gezegend zijn de onnozelen die kunnen dromen 
Gezegend zijn de ingeblikte kartonnen achterbuurten 
Gezegend is de geest die overwint 
 
o Lied: 

1.Voorganger, 2 gemeente 

 
        

o Overweging 
 

o Orgelspel 
 

o Lied 321; 1, 4, 5, 6, 7 
 

 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 1010: 1, 2, 3, 4.     (staande) 

 
o Wegzending en zegenbede. 

 
 


