
liturgie voor 15 november Najaarszendingsdienst  

 

Voorbereiding en bloemschikking: Elly van der Hoek en Els van Teijlingen 

Muziek en zang: Elly Bakker, Lauwrens van der Leer 

Organist: Aart Bergwerff 

Voorganger: ds. Helene Perfors 

 

Openingslied: lied 612 Wij komen als geroepen couplet 1 en 2 

 

Moment van stilte 

 

Bemoediging 

v. Onze hulp is in de Naam van de Heer  

g. die hemel en aarde gemaakt heeft. 

v. die trouw houdt tot in eeuwigheid, 

   en niet laat varen de werken van zijn handen. 

g. Amen. 

 

Lied 612 couplet 3 

 

Kyriegebed – kyrie  301k 

 

Lied 146c, couplet 1, 5 en 6  

 

Gebed opening schriften 

 

Kinderen  - kaarsje aansteken 

 

v. De Heer zij met u! 

g. Ook met u zij de Heer. 

 

Lezingen: 

 

Gedicht ‘Voor wie ik liefheb wil ik heten’ – Neeltje Maria Min 

 

Evangelielezing: Mattheüs 25:31-46 

 

Lied 322 

 

Preek 

 

Blokfluit/orgel: Miniconcertino van Daniel Hellbach sopraan blokfluit en piano 

 

Collecte aankondiging 

 

Muziek: Marco Borsato ‘Speeltuin’ CD 

 

Voorbeden gezongen ‘Groter dan ons hart’  

 
  



Gij die geroepen hebt 'licht' 

en het licht werd geboren, 

en het was goed, het werd avond en morgen 

tot op vandaag. 

Gij die geroepen hebt 'o mens' 

en wij werden geboren, 

Gij die mijn leven zo geleid hebt tot hiertoe 

dat ik nog leef. 

Allen 

Omdat Gij het zijt, groter dan ons hart, 

die mij hebt gezien, eer ik werd geboren. 

 

Gij die de liefde zijt, diep als de zee, 

flitsend als weerlicht, sterker dan de dood, 

laat niet verloren gaan één mensenkind. 

Gij die geen naam vergeet, geen mens veracht, 

laat niet de dood die alles scheidt en leeg maakt, 

laat niet de tweede dood over ons komen. 

Allen 

Omdat Gij het zijt, groter dan ons hart, 

die mij hebt gezien, eer ik werd geboren. 

 

Voor allen die gekruisigd worden, 

wees niet niemand, 

wees hun toekomst ongezien, 

voor mensen die van U verlaten zijn, 

voor allen die hun lot niet kunnen dragen, 

voor hen die weerloos zijn 

in de handen van de mensen. 

Voor uw naamgenoten in ons midden: 

vluchtelingen, vreemden, wees niet niemand. 

Voor hen die kracht uitstralen, 

liefde geven, recht doen, 

dat zij staande blijven in ons midden. 

Allen 

Omdat Gij het zijt, groter dan ons hart, 

die mij hebt gezien, eer ik werd geboren. 

 

Gij die, tegen alle schijnbaar noodlot in, 

ons vasthoudt, 

Gij die vreugde schept in mensen, 

Gij die het woord tot ons gesproken hebt 

dat onze ziel vervult; 

laat ons niet leeg en verloren en zonder uitzicht, 

doe ons opengaan voor het visioen van vrede 

dat sinds mensenheugenis ons roept. 

Verhaast de dag van uw gerechtigheid, 

zie het niet langer aan 

dat her en der in deze wereld 

mensen gemarteld worden, kinderen gedood, 

dat wij de aarde schenden 

en elkaar het licht ontroven. 

Zoals een hert reikhalst naar levend water, 

doe ons zo verlangen naar de dag 

dat wij, nu nog verdeelde mensen, 

in uw stad verzameld zijn, 

in u verenigd en voltooid, in u vereeuwigd. 

Gedenk uw mensen, dat zij niet vergeefs geboren zijn. 

Allen 

Omdat Gij het zijt, groter dan ons hart, die mij hebt gezien, eer ik werd geboren. 



Slotlied (op melodie lied 868) 

 

Komen ooit voeten gevleugeld mij melden de vrede; 

daalt over smeulende aarde de dauw van de vrede, 

wordt ooit gehoord uit mensenmonden dat woord: 

wij zullen rusten in vrede. 

 

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. 

 

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. 

 

Zegen 

 

 

 


