
Liturgie 11 september 2022 (Nine-eleven) 
 
Muziek vooraf: Sigfrid Karg-Elert, ‘First sonatine’ (opus 74, 1909): deel 1 
-           welkom 
-           aanvangslied: psalm 66: 1, 2         
-           votum & groet 
-           lied: psalm 66: 3  
-           gebed om ontferming  
-           lied:  psalm 66: 5, 7  
-           woord ten leven: het lied van de Mensenzoon 

Paulus’ brief aan de Filippenzen, hoofdstuk 2 
- lied: Christus uit God geboren („Herr Christ, der einig Gotts Sohn“) 

zingen 3 coupletten, orgelvers (Dietrich Buxtehude), zingen 4de couplet 
 

 

2. Gij, als een mens geboren, 
vervult voor ons de tijd. 
Nooit gaan wij meer verloren 
voor God in eeuwigheid. 
De macht des doods gebroken, 
de hemelpoort geopend, 
Gij brengt het leven weer. 
 
3. U kennen doet ons bloeien, 
uw liefde doet ons goed. 
Laat ons vertrouwen groeien 
En schenk ons goede moed, 
Opdat wij hier reeds smaken 
hoe zoet en zaligmakend 
uw grote goedheid is.

4. Koraalbewerking orgel  
– Dietrich Buxtehude 
Herr Christ, der einig Gottes Sohn 
 
 
 
 
 
5.  Gij, Schepper aller dingen, 
Gij Vaderlijke kracht 
Gij heerst alom op aarde 
geen grens kent uwe macht. 
Wil dan tot u bekeren 
Ons hart en zijn begeren, 
God die ons thuis verwacht.



-           gebed bij de opening van het Woord 
- Introductie op de lezingen 
-           lied: gezang 329: 1 
 
-           Schriftlezing: Genesis 6: 1-8 : de zonen Gods en de dochters der mensen 

1.  En zie 
De mensen worden talrijk op de aardbodem,  
en er worden hun dochters geboren. 

2.  De zonen Gods (b’ne elohim) zien  
dat de mensendochters schoon zijn. 
En ze nemen vrouwen, al wie ze maar wensen.  

3.  En de HEER spreekt: 
Niet voor altijd (l’olam) zal mijn levensgeest (roe’ach) in de mens blijven  
omdat hij toch vlees is. 
Zijn dagen zullen geteld zijn: 120 jaar.  

4.  De reuzen (nephilim) waren in die dagen in het land,  
en ook daarna, 
toen de zonen Gods tot de mensendochters kwamen  
en zij voor hen baarden;  
dat zijn de geweldigen (helden, krachtpatsers: gibborim),  
die vanouds (l’olam) geweest zijn, mannen van naam. 

- lied: gezang 329: 2, 3 
-           Uitleg (inclusief Schriftlezing: Jesaja 14: spotlied op de goddelijke koning van Babel) 
 
Muziek : Sigfrid Karg-Elert, ‘First sonatine’, deel 2  
 
-  collecten: 1. Kerk 2. Onderhoud gebouwen 
-  Dienst der gebeden 
 
- Slotlied: Gezang 286 

Oud-kerkelijk gebed om vrede  
intro orgel: Elias Oechsler (1850-1917) Verleih uns Frieden opus 24 nr. 10 (1912) 
intonatie van g naar e 
zingen verzen 1,2,3  
tussenspel: Verleih uns Frieden van Hugo Distler (1908-1942): uit 'Der Jahrkreis', 

opus 5, nr. 51 (1933) – tr. Ceuleers 
zingen vers 4,5 

 
-       heenzending en zegen 
-           “Amen..” (gezang 456:3) 
 
Muziek: Willem Ceuleers: uit 'Drie orgelstukken' opus 941 (2019): Allegro 
 
 
 
Organist: Willem Ceuleers 
Ouderling van dienst: Hayder Hameed 
Predikant: Dick Wursten 


