
Liturgie Israël zondag 3 oktober 2021 Harlingen 
Voorganger ds. Bertus Nijendijk 
 
Orgelspel 
Welkom en mededelingen 
 
Eerste lied: Lied 213 vers 1, 2 en 3 
1 Morgenglans der eeuwigheid, 
licht aan 't eeuwig Licht onttogen, 
stel ons deze ochtendtijd 
uwe heerlijkheid voor ogen, 
en verdrijf door uwe macht / onze nacht! 
 
2 Laat als milde morgendauw 
uw genade tot ons komen 
en de dorstige landouw 
van ons leven overstromen, 
ja, verkwik ons door uw troost / onverpoosd. 
 
3 Laat uw heilge liefdegloed 
onze koude werken doden 
en versterk in ons de moed 
om, de eeuwge nacht ontvloden, 
voordat wij ten ondergaan, / op te staan. 
 
Stil gebed, bemoediging, groet en drempelgebed 
 
Zingen: Psalm 119 vers 1 en 15 
1 Welzalig wie de rechte wegen gaan, 
wie in de regels van Gods wijsheid treden. 
Zalig wie zijn getuigenis verstaan, 
van ganser harte zoeken naar zijn vrede. 
Geen onrecht en geen dwaling lokt hen aan. 
De weg der zondaars wordt door hen gemeden. 
 
15  Doe van mij weg de schande en de smaad, 
want Gij hebt uw geboden mij gegeven 
dat ik zou onderkennen goed en kwaad 
door uw gerechtigheid die staat geschreven. 
Vreugde der Wet! God is mijn toeverlaat. 
Alleen bij uw bevelen zal ik leven. 
 
Gebed van verootmoediging 
 
Zingen: Lied 859 vers 1 en 4 
1.Schuldig staan wij voor U Heer, 
Schuldig onweersproken. 
Tel de duizendmaal dat wij U hebben ontbroken. 
Zie ons aan: onze naam Had gij opgeschreven 
in uw boek des levens. 
 
 

4. Onze ontrouw hebt Gij ver achter U geworpen. 
Gij verheft uw aangezicht als de nieuwe morgen. 
Uw gericht /  schept ons licht 
Waar wij onze wegen kiezen met uw zegen. 
 
 
Glorialied: Lied 868 vers 1 en 5 
1 Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere. 
Laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren. 
Komt allen saam, psalm zingt de heilige naam, 
looft al wat ademt de Here. 
 
5 Lof zij de Heer met de heerlijkste naam van zijn namen, 
christenen looft Hem met Abrahams kinderen samen. 
Hart wees gerust, Hij is uw licht en uw lust. 
Alles wat ademt zegt: Amen. 
 
 
Gesprek met de kinderen, aansteken kaars, gebed 
Zingen: “Wij gaan voor even uit elkaar” 
 
Wij gaan voor even uit elkaar, 
En delen nu het licht. 
Dat licht verteld ons iets van God. 
Op Hem zijn wij gericht. 
 
Wij geven Gods verhalen door, 
En wie zich open stelt, 
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. 
 
Schriftlezing: Johannes 8, 1-11 
 
Zingen: Lied 320 
1 Wie oren om te horen heeft, 
hore naar de wet die God hem geeft: 
gij zult geen vreemde goden, 
maar Mij alleen belijden voortaan. 
Hoor, Israël, mijn geboden. 
 
2 Bemint uw Heer te allen tijd, 
dient Hem met alles wat gij zijt, 
aanbidt Hem in uw daden. 
Dit is het eerste en grote gebod, 
de wil van God, uw Vader. 
 
 



3 Biedt uw naaste de helpende hand, 
spijzigt de armen in uw land, 
een woning wilt hen geven. 
Het tweede gebod is het eerste gelijk; 
doet dit, en gij zult leven. 
 
4 De macht der liefde is zo groot, 
geen water blust haar vuren uit, 
wanneer zij is ontstoken. 
Nu wilt ontbranden aan liefdeswoord, 
God heeft het tot ons gesproken. 
 
Preek 
 
Orgelspel 
 
Zingen: Lied 994 
Voor hen die ons regeren, de hoofden van het land 
Bidden wij God de Here om ootmoed en verstand. 
Dat zij bewaren hecht en recht  
al de getuigenissen, die ons zijn aangezegd. 
 
2 De sterken die bewaken de wegen met hun woord: 
Dt zij ook zullen dragen 
De zwakken in de poort, 
Want hoofd en lichaam zijn in pijn 
En niemand wordt behouden, als die verlaten zijn. 
 
3 Wij bidden ook om vrede, 
De aftocht van geweld: 
Heer, dat wij niet vergeten hoe Gij de namen telt, 
Bewaar het land voor overmoed  
en voor het blinde razen, de stemmen van het bloed. 
 
4 O God, gij moet regeren 
Tegen het onverstand: 
Wij dienen vele heren tot schade van het land. 
Gij zijt genade, uw bevel 
Doet leven en vergeven, o God van Israël 
 
Gedachtenis mw. M. Smedinga-Van der Pol 
 
Zingen: Psalm 65 vers 1 
1 De stilte zingt U toe, o Here, 
in uw verheven oord. 
Wij zullen ons naar Sion keren 
waar Gij ons bidden hoort. 
Daar zal men, Heer, tot U zich wenden, 
tot U komt al wat leeft, 
tot U, o redder uit ellende, 
die alle schuld vergeeft. 
 

Gebeden – Onze Vader 
 
Slotlied: Lied 713 vers 1, 2 en 5 
1 Wij moeten Gode zingen halleluja, 
om alle goede dingen halleluja, 
al zijn wij vreemdelingen in schande en in scha, 
Gij zendt uw zegeningen halleluja. 
 
2 Hij schenkt de levensadem, Hij geeft de levensgeest, 
in schande en in schade is Hij nabij geweest, 
aan al wie Hem aanbaden, aan ieder die Hem vreest, 
komt Hij, de Heer, te stade, de minsten allermeest. 
 
5 Wij moeten Gode zingen halleluja, 
de Heer van alle dingen die leeft in gloria, 
met alle stervelingen, niets komt zijn eer te na, 
wij moeten Gode zingen halleluja. 
 
Zegen 
 
Orgelspel 
 
Collecte bij de uitgang 50-50 voor diaconie en kerk 
 
 


