
Liturgie  voor de dienst 7 oktober 2018 
 
Voorganger:  ds. Piet Schelling 
Organist:   Henco de Berg 
 
  
Woord van welkom 
 
Orgelspel  

 
Aanvangslied: Lied 632:1                 [We gaan hierbij staan] 
 

 
 
Bemoediging en drempelgebed               
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Vervolg aanvangslied: Lied 632:3 
 
Nu zend uw Geest, als een vuur, als een stem in ons midden. 
Dat wij van harte elkander verstaan en beminnen. 
En zo voortaan 
eren uw heilige Naam. 
En U in waarheid aanbidden.                 [Hierna gaan we zitten] 

 
Gebed voor de nood van de wereld 
 
Gloria: Lied 413:1 
 

 
 
Voor de kinderen vertrekken…. 
 
Vertreklied: ‘Wij gaan voor even uit elkaar’ 
 
 
 



 3 

 
          
                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wij geven Gods verhalen door 
en wie zich openstelt 
ervaart misschien een beetje licht  
door wat er wordt verteld. 
 
Straks zoeken wij elkaar weer op  
en elk heeft zijn verhaal.  
Het licht verbindt ons met elkaar,   
het is voor allemaal. 

 
                 [Kinderen gaan naar de kinderkerk] 

  
Groet:   
 
Voorganger:  De Heer zij met u!  
Gemeente:  Ook met u zij de Heer! 
 
Bij de lezing en de uitleg…  
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Lied bij de opening van de Bijbel: Lied 283:1 en 2 
 

 
 
En van overal gekomen, 
drinkend uit de ene bron, 
bidden wij om nieuwe dromen, 
richten wij ons naar de zon. 
 
Lezingen uit de Bijbel 
 
Psalm 131 

 
Een pelgrimslied van David. 
HEER, niet trots is mijn hart, 
niet hoogmoedig mijn blik, 
ik zoek niet wat te groot is 
voor mij en te hoog gegrepen. 
Nee, ik ben stil geworden, 
ik heb mijn ziel tot rust gebracht. 
Als een kind op de arm van zijn moeder, 
als een kind is mijn ziel in mij. 
Israël, hoop op de HEER,  
van nu tot in eeuwigheid. 
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Marcus 10:13-16 
 
De mensen probeerden kinderen bij hem te brengen om ze 
door hem te laten aanraken, maar de leerlingen berispten hen. 
Toen Jezus dat zag, wond hij zich erover op en zei tegen hen: 
‘Laat de kinderen bij me komen, houd ze niet tegen, want het 
koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij. Ik verzeker 
jullie: wie niet als een kind openstaat voor het koninkrijk van 
God, zal er zeker niet binnengaan.’ Hij nam de kinderen in zijn 
armen en zegende hen door hun de handen op te leggen. 

 
Zingen: ‘Hij riep hen bij zich, een voor een’ – een lied bij Marcus 
10:13-16 (tekst: Piet Schelling; melodie: Lied 969) 

                                                           
Hij riep hen bij zich, een voor een,         
raakte hen teder aan.                       
Hij sloeg zijn armen om hen heen          
en noemde zacht hun naam. 
 
Hij zag in hen zijn eigenheid: 
een kwetsbaar mensenkind. 
Door hun gelaat werd hij bevrijd, 
hij voelde zich bemind. 
 
Een kind als boegbeeld van Gods rijk,  
geen mens had dat gedacht. 
Wie wordt aan kinderen gelijk 
vindt in het kleine kracht. 
 
Preek – met als motto: ‘Raak me aan, opdat ik leef!’ 
 
Meditatief orgelspel, uitlopend in het zingen van: 

 
  



 6 

Zingen: ‘In het weefsel van de nacht’ (uit: Zingenderwijs. melodie: 
Lied 413) 
 
In het weefsel van de nacht 
komen onze dromen boven 
om de dingen van de dag 
weer terug te laten komen 
en wij onze daden zien 
in de spiegel van de ziel. 

 
In de spiegel van de ziel 
schijnt het licht van ons geweten 
dat zich spiegelt in het licht 
van een onbegrepen wereld, 
waar ons leven ligt vervat 
als geborgen in een hand. 

 
Als geborgen in die hand 
durven wij het onze dromen 
langs verzet en tegenstand 
aan het licht te laten komen, 

 toekomst ons al tegenlacht 
 uit het weefsel van de nacht. 

  
Gebeden: 
a) dankzegging 
b) voorbeden 
c) Onze Vader… 
 
Collecten 
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Slotlied: Lied 969:1 t/m 4  

 
 
Tot ieder hart, dat Hem behoort, 
met Hem gemeenschap vindt. 
De dienst aan Hem is 't gouden koord 
dat allen samen bindt. 
 
Geliefden, sluit u dan aaneen, 
vanwaar en wie ge ook zijt 
als kinderen om uw Vader heen 
en Christus toegewijd. 
 
Laat zuid en noord nu zijn verblijd, 
Hem prijzen west en oost. 
Aan Christus hoort de wereld wijd, 
in Hem is zij vertroost. 
 
Wegzending en zegen – met als zingend antwoord: ‘Amen…’ 
 

 


