
  

Startzondag 16 september 2018 
 

in de Martinikerk 
 

“Een goed gesprek” 
 

 

 
 
 
 
 
Voorgangers: ds. J.G. van der Windt en Ds. J. Ariesen 
Muzikale medewerking: Kees Nottrot, orgel 
                                            en het Martini-Combo 
 
 



2 

 

Orgelspel 
 

Welkom, mededelingen. Stil gebed 
 

Zingen: Psalm 81: 1, 4, 7, 8, 9  
 

1      Jubel God ter eer, 
        Hij is onze sterkte! 
        Juich voor Isr’els Heer, 
        stem en tegenstem 
        springen op voor Hem 
        die ons heil bewerkte. 
 

7      Luister, welk bevel 
        Ik u in wil scherpen. 
        Hoor Mij, Israël! 
        Laat geen vreemde god, 
        laat geen vreemd gebod 
        ooit u onderwerpen!       

4      God heeft ons gezegd 
        nooit gehoorde dingen. 
        Heilig is ’t en recht 
        nu en t’ allen tijd 
        Hem die ons bevrijdt 
        vrolijk toe te zingen. 
 

8      Ik ben Hij-die-is: 
        God wil Ik u wezen. 
        Uit de duisternis 
        van de slavernij 
        maakte Ik u vrij: 
        hebt gij nog te vrezen? 

 

9       Leef uit mijn verbond. 
 Vraag van Mij vrijmoedig. 
 Open wijd uw mond. 
 Al wat u ontbreekt, 
 al waar gij om smeekt 
 geef Ik overvloedig. 
 

Bemoediging, groet 
 

Zingen: Lied 218     
 

1 Dank U voor deze nieuwe morgen,  
 dank U voor elke nieuwe dag. 
 Dank U dat ik met al mijn zorgen bij U komen mag. 
 

2 Dank U voor deze mooie aarde, 
 dank U voor sterren, maan en zon. 
 Dank U dat U ons wilt bewaren, kracht en levensbron. 
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3 Dank U dat alle vogels zingen, 
 dank U voor elke boom in bloei. 
 Dank U voor zoveel goede dingen,  
 dank U dat ik groei. 
 

4 Dank U voor steun in moeilijkheden, 
 altijd ziet U naar mensen om. 
 Dank U voor vrienden en voor vreemden  
 die ik tegenkom. 
 

5 Dank U voor alle mooie klanken, 
 al wat ik zien en horen kan. 
 Dank U – o God, ik wil U danken  
 dat ik danken kan. 
 

Gebed van toenadering   Combo: Kyrie Eleison ( Taize ) 
 

Gloria:  Combo: 10.000 redenen.         
 

De zon komt op, maakt de morgen wakker;  
mijn dag begint met een lied voor U.  
Heer wat er ook gebeurt 
en wat mij mag overkomen,  
laat mij nog zingen als de avond valt 
 

 Loof de heer, o mijn ziel 
 O mijn ziel prijs nu Zijn heilige Naam. 
 Met meer passie dan ooit; 
 o mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige Naam.  
 

Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde. 
Uw Naam is groot en uw hart is zacht. 
Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen; 
tienduizend redenen tot dankbaarheid. 
 

Gebed om de HG 
 

Lezen: Exodus 3: 1 - 6 en 13 - 15 
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Kinderlied: AWN III, 19                               
 

1 Als je geen liefde hebt voor elkaar, 
 vallen de dromen in duigen. 
 Dromen van vrede worden niet waar, 
 kwaad is niet om te buigen. 
 

    Refrein: Als je geen liefde hebt voor elkaar, 
          leef je buiten Gods gloria.               ( 2 x ) 
 

2 Als je geen antwoord geeft op verdriet, 
 zullen de tranen niet drogen. 
 Als je het leed in de wereld niet ziet, 
 worden Gods woorden verbogen.    Refrein: 
 

3 Als je geen oog hebt voor het gemis, 
 als je geen brood weet te delen, 
 denk dan aan Jezus die brood en die vis, 
 uit liefde deelde met velen.     Refrein: 
 

4 Als je geen liefde hebt voor elkaar, 
 is er geen hoop meer op zegen. 
 Kinderen, maak de liefde toch waar; 
 schrijf het op alle wegen:     Refrein: 
 

KND/ Tienerdienst 
 

Lezen: Marcus 8: 27 - 32 a 
 

Combo: Lied 533 
 

 



5 

 

Refrein: 

 
 

2 Hij is gedoopt in de Jordaan. 
 Hij durft een nieuwe weg te gaan 
 en Hij wil mensen van hun angst genezen, 
 waar Hij verschijnt hoeft niemand meer te vrezen. 
   Refrein: 
 

3 In het verborgen trekt Hij rond. 
 Verhalen gaan van mond tot mond, 
 in Galilea gaan geheimen open, 
 de hopelozen durven weer te hopen. 
   Refrein: 
 

4 Wie is die vreemde Joodse man, 
 die nergens thuis is in het land? 
 Men zegt: Hij lijkt op Israëls profeten. 
 Maar voor zijn volk zal Hij Messias heten. 
   Refrein: 
 

5 Jeruzalem, de koningsstad 
 heeft Hij zo vurig lief gehad: 
 daar moet de koning wel tevoorschijn treden, 
 daar was Hij thuis en daar heeft Hij geleden. 
   Refrein: 
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  6 Er komt een man uit Nazaret. 
 Zijn naam is: Hij, die mensen redt, 
 en bij de doden is Hij niet te vinden, 
 Hij wil zich met de levenden verbinden. 
   Refrein: In Galilea overal  
          klinkt het verhaal van Jezus al. 
          Het zal niet meer verdwijnen, 
          en midden onder ons zal Hij verschijnen. 
 

Verkondiging: EEN GOED GESPREK 
 

Combo: Geef vrede Heer/door de Wereld  LvK 1010: 1, 3, 4 
 

1 Geef vrede, Heer, geef vrede, 
 de wereld wil slechts strijd. 
 Al wordt het recht beleden, 
 de sterkste wint het pleit. 
 Het onrecht heerst op aarde,  
 de leugen triomfeert, 
 ontluistert elke waarde,  
 o red ons, sterke Heer. 
 

3 Geef vrede, Heer, geef vrede, 
 Gij die de vrede zijt, 
 die voor ons hebt geleden, 
 gestreden onze strijd, 
 opdat wij zouden leven  
 bevrijd van angst en pijn, 
 de mensen blijdschap geven  
 en vredestichters zijn. 
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4 Geef vrede, Heer, geef vrede, 
 bekeer ons felle hart. 
 Deel ons uw liefde mede, 
 die onze boosheid tart, 
 die onze mond leert spreken  
 en onze handen leidt. 
 Maak ons een levend teken:  
 uw vrede wint de strijd! 
 

Pastorale mededelingen 
 

Gebeden  
 

Collecte 
 

Zingen: Lied 836: 1, 2, 5  
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2 Geef dat uw roepstem wordt gehoord, 
 als eenmaal bij de zee. 
 Geef dat ook wij uw nodend woord 
 vertrouwen, volgen ongestoord, 
 op weg gaan met U mee, 
 op weg gaan met U mee. 
 

5 Dat ons geen drift en pijn verblindt, 
 geen hartstocht ons verwart. 
 Maak Gij ons rein en welgezind, 
 en spreek tot ons in vuur en wind, 
 o stille stem in ’t hart, 
 o stille stem in ’t hart. 
 
Zending en Zegen.     AMEN 
 
Zingen: Lied 425  
 

1 Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen 
 van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord, 
 in Christus verbonden, tezamen gezonden 
 op weg in een wereld die wacht op uw woord. 
 Om daar in genade uw woorden als zaden 
 te zaaien tot diep in het donkerste dal, 
 door liefde gedreven, om wie met ons leven 
 uw zegen te brengen die vrucht dragen zal. 
 


