Liturgie zondag 29 oktober 2017
Thema: Lees je bijbel

Voorganger: Ds. Margriet van de Bunt
Muzikale begeleiding: the True Colors
en kinderkoor

Vooraf: Kinderkoor : De liefde
La la la la la la lie
La la la la la la lie
La la la la la la lie
de liefde is lief (2x)
Als je alles toch eens wist als je alles toch eens kon
als je alles toch eens deed voor honderd procent
lijkt dat helemaal perfect maar het is niet zoveel waard
als je de liefde, de liefde niet kent (2x)
De liefde is altijd heel geduldig
aardig en beleefd hoeft niet perse te hebben
wat een ander heeft vindt zichzelf niet beter
beter dan de rest en heeft er echt een hekel aan
als iemand wordt gepest Als je alles toch eens wist .....
De liefde vertelt altijd de waarheid
draait er niet omheen pakt nooit iemand terug
maar vergeeft juist iedereen is niet egoïstisch
altijd positief en kletst niet over anderen
ja, de liefde die is lief ja,
La la la la la la lie La la la la la la ile
La la la la la la lie
de liefde is lief (2x)
Kort welkomstwoord de ambtsdrager van dienst
Inleiding op het thema: Lees je bijbel

Zingen: Opwekking 784 Laat alles in dit huis zijn tot uw eer
Wij zijn gekomen om u te aanbidden, Jezus.
De woorden van ons hart gaan uit naar U.
Wij proclameren U als Overwinnaar,
houden vast aan de beloften van uw Woord.
Refrein:
Alles wat adem heeft, juich voor onze Heer.
Elke hand strekt zich uit naar de hemel, tot uw eer.
U heeft de hoogste plaats en U hebt alle macht.
Laat alles in dit huis zijn tot uw eer.
Wij zijn gekomen om U te aanbidden, Jezus.
De woorden van ons hart gaan uit naar U.
Wij proclameren U als Overwinnaar,
houden vast aan de beloften van uw Woord.
(Refrein)
Halleluja, U bent Koning, )
Halleluja, Majesteit. ) 2x
Halleluja, dankzij U ben ik bevrijd. )
(Refrein 2x)
Laat alles in dit huis zijn tot uw eer.
Gebed
Kinderkoor: Psalm 23 De Heer is mijn Herder
Kinderkoor: Mijn allermooiste boek

Verhaal:
Dagboek van een Bijbel
Dag 1
Vandaag ben ik opgepakt en bij de andere boeken en kleren op
de tafel gelegd.
Ik kan wel een gat in de lucht springen: Ik ga op vakantie!
Dag 2
Iemand heeft me in een koffer gelegd. Het is hier wel erg donker
en een beetje benauwd, maar dat zal niet lang duren. We gaan
naar de zon!
Dag 3
Ik heb het niet best, want ik ben behoorlijk door elkaar geschud.
De meest vreemde geluiden heb ik gehoord. Auto’s, bussen, een
trein, stemmen via luidsprekers over tijden van vertrek. En toen
hebben ze de koffer waar ik in zit op een band gegooid en
daarna ben ik echt de kluts kwijtgeraakt. Nu hoor ik al uren lang
een zacht gezoem; ik geloof dat ik vlieg!!
Dag 4
Oei, wat is het hier warm! Heerlijk! Ik lig hier echt te genieten op
m’n plankje in de zon. En een mooie kamer! Te gek! Ze noemen
zoiets een appartement geloof ik. Alles staat erin: tv, koelkast,
bankstel en ga zo maar door. En een balkon op het zuiden, met
uitzicht over een prachtige blauwe zee! Het lijkt wel een sprookje
zo mooi. Het liefst zou ik nu een van die Psalmen willen zingen
die zo ongeveer midden tussen mijn twee kaften staan: “O
Heere, onze Heere, hoe heerlijk is Uw Naam op de ganse
aarde!” Nu ja, vanavond als ze terug zijn van het zwemmen, dan
zullen ze wel een stukje uit mij lezen, om God te danken voor
deze wonderlijke mooie dag …
Dag 5
Vandaag ben ik een beetje verdrietig. Nee, niet vanwege het

weer ofzo. Het is nog steeds stralend zomerweer. Maar omdat
nog niemand mij van mijn plankje heeft gepakt. Niemand kijkt
naar mij om. Ze laten me maar liggen. Ze lachen en don
spelletjes en schrijven hele puzzelboeken vol, maar je moet niet
denken dat er nu eens iemand een beetje aandacht voor mij
heeft. Jammer nou!!
Dag 6
Vanmorgen dacht ik even: Hoera, van daag hebben ze me nodig:
het is zondag en dan gaan ze vast en zeker naar die kerk
beneden in het dorp. Ik hoorde al vroeg de klokken luiden! Maar
nee hoor, niets daarvan. Ze bleven allemaal urenlang op hun bed
liggen. Toen dacht ik: dan zullen ze vanmiddag wel bij het eten
wat uit mij lezen! Maar nee, ook dat gebeurde niet. Het lijkt wel
alsof ik hier helemaal niet nodig ben. Wat ik daarvan vind? Ik
vind het ondankbaar! Hebben zij misschien de zon en de zee
geschapen? Een mens kan toch alleen maar echt leven als hij
Gods Woord binnenlaat in het huis van zijn hart??
Dag 7
Ik lig hier nog steeds. Er ligt stof op mijn kant.
Dag 8
Vanmorgen voelde ik me opeens heel gelukkig. Iemand nam me
van m’n plank, blies het stof van me af, bladerde wat in me … ik
dacht: “Nu gaan ze me lezen!” Maar ik hoorde alleen een stem
die zei: “Hier heb ik het: Amos, een profeet met vier letters en de
eerste is een A”
Dag 9
Ik ben weer thuis. Ik lig onder de plakboeken op de televisie.
Verder ligt iedereen op bed. Doodmoe van de reis. Ik kan wel
huilen. Maar toch geef ik de moed niet op! NOOIT !! Want er
komt een dag, waarop iemand zal ontdekken hoeveel moois er in
mij verborgen zit … !!!

Zingen: Opwekking 429 – God wijst mij een weg:
God wijst mij een weg als ik zelf geen uitkomst zie.
Langs wegen die geen mens bedenkt,
maakt Hij mij zijn wil bekend.
Hij geeft elke dag nieuwe liefde,
nieuwe kracht.
Als ik mijn hand in zijn hand leg,
wijst Hij mij de weg,
wijst Hij mij de weg.
Al moet ik door de wildernis
Hij leidt mij.
Hij toont mij een rivier in de woestijn.
Alles zal ooit vergaan
maar zijn liefde blijft bestaan
en Hij maakt iets heel nieuws vandaag.
-RefreinBijbelverhaal: Johannes 21: 24+25
Kinderkoor: Up-to-date
Uitleg / verkondiging
Zingen Lied 345: Gij hebt Uw woord gegeven
Pastorale mededelingen en Gebeden
Afsluiten met zingen: Opwekking 436: Onze Vader door het
kinderkoor
Collecte

Tijdens collecte kinderkoor: Compliment
Tijdens collecte kinderkoor: Noach
(Bij voldoende tijd) Tijdens collecte kinderkoor:
Slotlied Lied 868: Lof zij de Heer vers 1 en 2 (Opwekking
386)
Lof zij de Heer,
de almachtige Koning der ere.
Laat ons naar hartelust
zingen en blij musiceren.
Komt allen saam,
psalmzingt de heilige naam.
Looft al wat ademt de Here.
Lof zij de Heer,
Hij omringt met zijn liefde uw leven.
Heeft u in 't licht,
als op adelaarsvleug'len geheven.
Hij die u leidt,
zodat uw hart zich verblijdt.
Hij heeft zijn woord u gegeven.
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.
Zegen

