
 EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT 
Liturgie voor de eredienst van zondag 17 oktober 2021 

TWINTIGSTE ZONDAG NA TRINITATIS 
WOORD VOOR WEEK 

Er is jou, mens, gezegd wat goed is, je weet wat de Heer van  je wil: niets anders dan recht 
te doen, trouw te  betrachten en nederig de weg te gaan van je God. Micha 6:8 
 
 
Orgelspel en aansteken Paaskaars    
 
WELKOM & DAGTEKSTEN                                                                                                                                   
LIED (EBGN 30) 
Met heel mijn hart zing ik U toe, o God, mijns levens vreugd;  
'k word U te prijzen nimmer moe, in U ben ik verheugd.  
 
Ik weet dat Gij de bron, o Heer, van al het goede zijt,  
waaruit ons allen, telkens meer, heil vloeit en lieflijkheid. 
 
Mijn hart, wees vrolijk, juich en zing en houd steeds goede moed:  
gij hebt tot uw verlustiging de bron van alle goed. 
 
Gemeente gaat staan 
VOTUM EN GROET:                                                                                                                                                             
L.   Onze hulp is in de naam van de Here, 
G. Die hemel en aarde gemaakt heeft, 
L.     Die niet laat varen de werken van zijn handen 
G. En Die trouw houdt tot in eeuwigheid, 
L.    Genade zij u en vrede, van God onze Vader,  

en van de Heer, Jezus Christus, door de Geest die ons aanvuurt in geloof, hoop en liefde.  
G.   Amen. 
 
SAMENZANG (JDH 34)                                                                                                                  
Dat ons loflied vrolijk rijze, dat het klinke tot Uw eer. 
Dat der kind'ren mond U prijze voor Uw gunst en goedheid, Heer. 
KOOR: Looft de Heer! Looft de Heer! 
Halleluja! Halleluja! Halleluja! Zingt Zijn eer! 
 
Boven bidden, boven denken, hebt Gij aan ons welgedaan; 
neen, wij kunnen U niets schenken, neem ons staam'lend lied slechts aan. KOOR 
 
De Eng'len en der zaal'gen koren prijzen U in 't hemelhof. 
Ook naar kind'ren wilt Gij horen; uit hun mond bereidt G' U lof. KOOR 
 
HET KINDERMOMENT  
 
1e SCHRIFTLEZING: 2 Korinthe. 3:3–9 (uit Bijbel in gewone taal)                                                                                  
Door mijn werk zijn jullie een brief van Christus die iedereen kan lezen. Dat is natuurlijk geen brief 
van papier. Nee, ik bedoel dat iedereen jullie geloof kan zien. En dat iedereen kan zien dat jullie 
leven bepaald wordt door de Geest van de levende God. Zijn regels staan geschreven in jullie hart, 
en niet op stenen platen, zoals de wet. Dankzij Christus doe ik mijn werk vol vertrouwen, en God 
weet hoe ik dat doe. Ik zie het niet als mijn eigen prestatie. Want uit mezelf ben ik niet geschikt 
om het goede nieuws bekend te maken. Het is God die mij daarvoor geschikt maakt. God heeft mij 



 

geschikt gemaakt om zijn dienaar te zijn. Ik moet vertellen over zijn nieuwe afspraak met de 
mensen. Het gaat nu niet meer om de regels die vroeger opgeschreven zijn, maar om de heilige 
Geest. Want de regels van de wet brachten uiteindelijk de dood, maar de heilige Geest brengt 
leven. De regels van de wet waren geschreven op twee stenen platen. Die regels lieten zien dat 
mensen straf verdienden. Zo bracht de wet uiteindelijk de dood. Toch kwam de wet op aarde met 
een schitterende glans. Want toen Mozes de wet meebracht, had zijn gezicht een hemelse glans. 
De Israëlieten konden er niet naar kijken! Maar dat was een glans die weer zou verdwijnen. 
Als de wet al zo’n glans met zich meebracht, dan doet de heilige Geest dat natuurlijk helemaal! 
Want de heilige Geest is gekomen als teken dat wij gered zullen worden. En de hemelse glans die 
daarbij hoort, is veel en veel schitterender dan de glans van Mozes. 
 
SAMENZANG (EBGN 409)  
Mij is ontferming wedervaren, ontferming onverdiend geschied.  
Wie kan dat wonder mij verklaren? Mijn hart, vol trots, vroeg haar zelfs niet. 
Maar ‘k ben verlost en ben verblijd, en roem in Gods barmhartigheid. 
 
Slechts toorn verdien ik door mijn zonden, en vind bij God alleen gena. 
Verzoening lees ‘k in Jezus’ wonden, vergiffenis op Golgotha. 
Waarom is dit aan mij geschied? Ontferming is ‘t en anders niet. 
 
PREEKTEKST Prediker 12:1–7 
GEBED – OVERDENKING – ORGELSPEL 
SAMENZANG (EBGN 456) 
Als de Heer mijn Herder, ik zijn schaap mag zijn, treed ik kalm en rustig verder 
door des levens zandwoestijn; kwellen mij geen zorgen, in zijn hoede veilig, welgeborgen. 
 
Als de Heer mijn leven en verzoening is, kan mij dood noch graf doen beven, ja geen macht der 
duisternis. Trouw zal Hij beschermen over wie Hij eens Zich wou ontfermen. 
 
ZEGEN EN LIED voor de Jarigen (Aria 45) 
Verjari dei! Wi prijze Hem, Di gi wi so wan dei. Wan jari langa wi ben si,  
a luku en a kibri wi. Na ondro vo Hem flei. 
 
Verjari dei! Wi prijze Hem, Di gi wi so wan dei. Na neti en na mamantem,  
na deitem en na sabatem, Hem tan wi krosibei. 
 
DANK- EN VOORBEDEN  - ONZE VADER - WOORD voor de WEEK 
SAMENZANG  (EBGN 251) 
Eeuwge Koning, schenk ons nu uw genade en zegen. Veilig gaan wij, Heer, met U,  
leidt Ge~ons op uw wegen. Wil ons de volle rijkdom van uw liefde geven;  
schenk ons, als uw eigendom, Heer, het eeuwig leven. 
 
ZEGEN 
Amen! Wil uw heerlijkheid alom openbaren, tot wij in de eeuwigheid  
met de englenscharen aanbiddend tot uw troon gaan, voor U nedervallen  
en U loven altezaam. Schenk dit, Heer, aan allen! 
 

EEN GEZEGENDE WEEK ONDER DE HOEDE VAN DE HEER. 

Voor uw offergave kunt u ook gebruik maken van de QR code. 


