
Liturgie voor zondag 26 juli 2020 in de 
Alde Tsjerke te Kollumerzwaag  
 
 

 

Orgelspel  

Zingen: Lied 283 In de veelheid van geluiden 

1.In de veelheid van geluiden 

in het stormen van de tijd 

zoeken wij het zachte suizen 

van het woord, dat ons verblijdt 

 

2.En van overal gekomen 

drinkend uit de ene bron 

bidden wij om nieuwe dromen 

richten wij ons naar de zon 

 

3.Want wij mensen op de aarde 

raken van het duister moe 

Als uw hart ons niet bewaarde 

sliepen wij ten dode toe 

Welkom door de ouderling van dienst 

Zingen: Psalm 139: 1, 2 en 5 Heer die mij ziet zoals ik ben  

1.Heer, die mij ziet zoals ik ben, 

dieper dan ik mijzelf ooit ken, 

kent Gij mij, Gij weet waar ik ga, 

Gij volgt mij waar ik zit of sta. 

Wat mij ten diepste houdt bewogen, 

't ligt alles open voor uw ogen.  

2.Gij zijt zo diep vertrouwd met mij: 

wie weet mijn wegen zoals Gij 

Gij kent mijn leven woord voor woord, 

Gij hebt mij voor ik spreek gehoord. 

Ja overal, op al mijn wegen 

en altijd weer komt Gij mij tegen. 

Stilte moment  

Bemoediging en groet 

Zingen: Klein gloria 

Aankondiging: waar we het over gaan hebben in de overdenking: De depressie van Elia  

Verootmoedigingsgebed 

 

 

 

4.Laat uw dauw van vrede dalen 

in de voren van de tijd 

Vat ons samen in de stralen 

van uw goedertierenheid 

 

5.Die ons naam voor naam wilt noemen 

al uw liefde ons besteedt 

zingend zullen wij U roemen 

en dit huis zingt met ons mee  

 

5.Al nam ik voor mijn vlucht te baat 

de vleuglen van de dageraad, 

al woond' ik aan de verste zee, 

Uw hand gaat altijd met mij mee. 

Waar ik de vleugels uit zou spreiden, 

Gij houdt mij vast, Gij blijft mij leiden. 

 



Zingen: Lied 864:1, 4 en 5 Laat ons de Here lofzingen  

1.Laat ons de Heer lofzingen, 

juicht, al wie bij Hem hoort! 

Hij zal met trouw omringen 

wie steunen op zijn woord. 

Al moet ge hier ook dragen 

veel duisternis en dood, 

gij hoeft niet te versagen, 

Hij redt uit alle nood. 

4.Daarom dan niet versagen,           

maar moedig verder gaan!                       

De Heer doet redding dagen,                      

Hij trok uw lot zich aan.                     

Wie lijdt, God zal het merken,                        

‘t is alles Hem bekend;                     

Hij zal zijn kinderen sterken            

met woord en sacrament  

Woord ten leven:   

Gebed om de Heilige Geest 

Lezing: 1 Koningen 19 

Zingen: Psalm 130 :1 en 3 Uit diepten van ellende, roep ik tot U o Heer 

Uit diepten van ellende/ roep ik tot U, o Heer. 

Gij kunt verlossing zenden,/ ik werp voor U mij neer. 

O laat uw oor zich neigen / tot mij, tot mijn gebed. 

Laat mij gehoor verkrijgen, / red mij, o Heere, red ! 

Ik heb mijn hoop gevestigd/ op God den Heer die hoort. 

Mijn hart, hoezeer onrustig,/ wacht zijn verlossend woord. 

Nog meer dan in de nachten / wachters het morgenlicht, 

blijf ik, o Heer, verwachten / uw lichtend aangezicht.   

Overdenking 

Zingen: ELB 240: Zoals een arm vertroostend om mij heen (Op de melodie van ELB 242/ Liedboek 221:                  

Zo vriendelijk en veilig als het licht) 

1 Zoals een arm, vertroostend om mij heen, 
zo teder ligt uw liefde om mijn leven. 
Ben ik soms moe en moederziel alleen 
op smalle paden en langs steile wegen 
en is mijn hart zo hard gelijk een steen, 
Gij streelt mij zacht, uw vingers zijn een zegen. 

2 Zoals een arm, een uitgestoken hand, 
zoals het licht dat glimlacht in de bomen, 
zoals een wolkbreuk boven dorstig land, 
zo bent U menigmaal tot mij gekomen, 
als ik door nacht en ontij overmand 
niets anders zag dan doden in mijn dromen. 

3 Zoals een klauw, een ijzersterke tang, 
zo is de angst: ijskoud en ongenadig, 
een beest, een geest, een spookbeeld nachtenlang. 
Hoe anders Gij! o God, hoe warm, hoe weldadig 
zegt mij uw stem: Mijn kind, wees maar niet bang; 
als Ik het wil, is zelfs de dood genadig! 

4 Zoals een arm, zo vriendelijk en zacht 
hebt Gij uw liefde om mij heen geslagen; 
altijd als ik geen morgen meer verwacht 
vraagt Gij vandaag het nog met U te wagen. 
Mijn God, al moet ik door de langste nacht, 
U zult mij slapend in uw armen dragen! 

 

5.Daarom lof zij de Here, 

in wie ons heil bestaat, 

Hem die ons toe wou keren 

zijn liefelijk gelaat. 

Hij moge ons behoeden, 

elkander toegewijd, 

en schenke ons al ’t goede 

nu en in eeuwigheid. 

 



Gedicht: “Stilte” van Willem Barnard 

Dankgebed en voorbeden  

Inzameling van onze gaven.  

Zingen: Lied 286 Waar de mensen dwalen in het donker   

1.Waar de mensen dwalen in het donker 

draai je om en zie het nieuwe licht 

Zie het licht dat God ons gaf in Jezus 

Zie de mens die ieder mens verlicht 

 

Refrein: Want het licht is sterker dan het donker 

en het daglicht overwint de nacht 

Zoek je weg niet langer in het duister 

Keer je om en zie Gods nieuwe dag 

 

2.Waar de mensen lijden onder onrecht 

in een wereld die geen vrede vindt, 

heb vertrouwen, draag het kruis met blijdschap 

er is licht dat alles overwint.  

Refrein: Want het licht is sterker dan het donker 

en het daglicht overwint de nacht 

Zoek je weg niet langer in het duister 

Keer je om en zie Gods nieuwe dag 

 

Zegen 

Orgelspel  

 

 

 

 
 

3. Steek een kaars aan tegen al het duister, 
als een teken in een bange tijd, 
dat ons leven niet in wanhoop eindigt 
dat de vrede sterker is dan strijd. 
 
Refrein: Want het licht is sterker dan het donker 
en het daglicht overwint de nacht 
Zoek je weg niet langer in het duister 
Keer je om en zie Gods nieuwe dag 
 


