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Liturgie zondag 24 oktober 2021  
 
Thema: Als ik de liefde niet had… 
 

 
 
 
Welkom en mededelingen 
 
Aanvangslied: psalm 119, vers 1 en 2 
 
Welzalig wie de rechte wegen gaan, 
wie in de regels van Gods wijsheid treden. 
Zalig wie zijn getuigenis verstaan, 
van ganser harte zoeken naar zijn vrede. 
Geen onrecht en geen dwaling lokt hen aan. 
De weg der zondaars wordt door hen gemeden. 
 
Gij hebt ons hart uw orde opgelegd, 
opdat wij die met ijver onderhouden. 
Ach, ging ik toch de wegen van uw recht, 
dan stond ik niet beschaamd, als ik vertrouwde 
op wat Gij in uw liefde tot mij zegt, 
als ik de schoonheid van uw wet aanschouwde. 
 
Aansteken extra kaars  
 
Bemoediging en groet 
 
Psalm 119 vers 3 
 
U dank ik, Heer, in opgetogenheid. 
Mijn hart verheugt zich over uw bevelen, 
U wil ik, die de allerhoogste zijt, 
in alles volgen, niets voor U verhelen. 
Verlaat mij niet, ik ben U toegewijd, 
Verlaat mij niet, laat in uw gunst mij delen. 
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Inleidende woorden op het thema van de dienst 
 
Gebed 
 
Lied: 146c, Alles wat adem heeft love de Here, vers 1, 3 en 7 
 
Alles wat adem heeft love de Here, 
zinge de lof van Israëls God! 
Zolang ik hier in het licht mag verkeren, 
Roem ik zijn liefde en prijs mijn lot. 
Die lijf en ziel geschapen heeft 
worde geloofd door al wat leeft. 
Halleluja! Halleluja! 
 
Welgelukzalig is ieder te noemen, 
die Jakobs God als helper heeft! 
Wat zou hem schaden, wie zou hem verdoemen, 
die dag aan dag met Christus leeft? 
Wie met de Heer te rade gaat, 
die staat Hij bij met raad en daad. 
Halleluja! Halleluja! 
 
Roem dan, gij mensen, en lofzing tezamen 
Hem die zo grote dingen doet. 
Alles wat adem heeft, roepe nu amen, 
zinge nu blijde: God is goed! 
Love dan ieder die Hem vreest 
Vader en Zoon en Heilige Geest! 
Halleluja! Halleluja! 
 
Kinderen gaan naar kindernevendienst 
 
Gebed bij de opening van het Woord 
 
Eerste schriftlezing 1Korinthiërs 13: 1-13  
 
Al sprak ik de talen van alle mensen en die van de engelen – had ik de liefde niet, ik zou niet meer zijn 
dan een dreunende gong of een schelle cimbaal. Al had ik de gave om te profeteren en doorgrondde ik 
alle geheimen, al bezat ik alle kennis en had ik het geloof dat bergen kan verplaatsen – had ik de liefde 
niet, ik zou niets zijn. Al verkocht ik mijn bezittingen omdat ik voedsel aan de armen wilde geven, al 
gaf ik mijn lichaam prijs en kon ik daar trots op zijn – had ik de liefde niet, het zou mij niet baten. 
De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen 
zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en rekent het 
kwaad niet aan, ze verheugt zich niet over het onrecht maar vindt vreugde in de waarheid. Alles 
verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze. 
De liefde zal nooit vergaan. Profetieën zullen verdwijnen, klanktaal zal verstommen, kennis verloren 
gaan – want ons kennen schiet tekort en ons profeteren is beperkt. Wanneer het volmaakte komt zal 
wat beperkt is verdwijnen. Toen ik nog een kind was sprak ik als een kind, dacht ik als een kind, 
redeneerde ik als een kind. Nu ik volwassen ben heb ik al het kinderlijke achter me gelaten. Nu kijken 
we nog in een wazige spiegel, maar straks staan we oog in oog. Nu is mijn kennen nog beperkt, maar 
straks zal ik volledig kennen, zoals ik zelf gekend ben. Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, 
maar de grootste daarvan is de liefde. 
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Lied: 791: Liefde, eenmaal uitgesproken, in wisselzang: 1A, 2V, 3M, 4V, 5M, 6A 
 
1A Liefde, eenmaal uitgesproken 
      als uw woord van het begin, 
      Liefde, wil ons overkomen 
      Als geheim en zegening. 
 
2V Liefde, die ons hebt geschapen, 
      vonk waarmee Gij zelf ons raakt, 
      alles overwinnend wapen, 
      laatste woord dat vrede maakt. 
 
3M Liefde luidt de naam der namen 
       waarmee Gij U kennen laat. 
       Liefde vraagt om ja en amen, 
       ziel en zinnen metterdaad. 
 

4V Liefde waagt zichzelf te geven, 
       ademt op van goede trouw. 
       Liefde houdt ons in het leven, 
       daarop hebt Gij ons gebouwd. 
 
5M Liefde laat zich voluit schenken 
       als de allerbeste wijn. 
       Liefde blijft het feest gedenken 
       waarop wij uw gasten zijn. 
 
6A Liefde boven alle liefde, 
      die zich als de hemel welft 
      over ons: wil ons genezen, 
      bron van liefde, liefde zelf! 

 
Tweede Schriftlezing: 1Johannes 4:7-12  
 
Geliefde broeders en zusters, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde komt uit God voort. Ieder die 
liefheeft is uit God geboren en kent God. Wie niet liefheeft kent God niet, want God is liefde. En hierin 
is Gods liefde ons geopenbaard: God heeft zijn enige Zoon in de wereld gezonden, opdat we door hem 
zouden leven. Het wezenlijke van de liefde is niet dat wij God hebben liefgehad, maar dat Hij ons heeft 
liefgehad en zijn Zoon heeft gezonden om verzoening te brengen voor onze zonden.  
Geliefde broeders en zusters, als God ons zo heeft liefgehad, moeten ook wij elkaar liefhebben. 
Niemand heeft God ooit gezien. Maar als we elkaar liefhebben, blijft God in ons en is zijn liefde in ons 
ten volle werkelijkheid geworden. 
 
Lied 838, O grote God, die liefde zijt, verzen 1, 2 en 4 
 
1. O grote God die liefde zijt, 
o Vader van ons leven, 
vervul ons hart, dat wij altijd 
ons aan uw liefde geven. 
Laat ons het zout der aarde zijn, 
het licht der wereld, klaar en rein. 
Laat ons uw woord bewaren, 
uw waarheid openbaren. 
 

2. Maak ons volbrengers van dat woord, 
getuigen van uw vrede, 
dan gaat wie aarzelt met ons voort, 
wie afdwaalt met ons mede. 
Laat ons getrouw de weg begaan 
tot allen die ons verre staan 
en laat ons zonder vrezen 
de minste willen wezen. 

 
4. Wij dank U, o liefde groot, 
dat Christus is gekomen. 
Wij hebben in zijn stervensnood 
uw diepste woord vernomen. 
Nog klinkt dat woord; het spreekt met macht 
en het wordt overal volbracht 
waar liefde wordt gegeven, 
wij uit uw liefde leven. 
 
Preek 
 
Orgelspel  
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Lied 316, Het woord dat u ten leven riep 
 

Het woord dat u ten leven riep 
is niet te hoog, is niet te diep 
voor mensen die ’t zo traag beamen. 
Het is een teken in uw hand, 
een licht dat in uw ogen brandt. 
Het roept u dag aan dag bij name. 
 

Het is niet aan de overzij. 
Wat zegt gij dan: Wie zal voor mij 
de wijde oceaan bevaren, 
wie brengt van de overkant der zee 
de schat der diepe wijsheid mee, 
die ’s levens raadsel kan verklaren? 
 

Het is ook in de hemel niet, 
hoe vaak gij ook naar boven ziet 
en droomt van bovenaardse streken. 
Wat gij ook in de sterren leest, 
Alleen de Geest beroert de geest, 
Alleen het woord kan ’t hart toespreken. 
 

Het woord van liefde, vrede en recht  
is in uw eigen mond gelegd, 
is in uw eigen hart geschreven. 
Rondom u klinkt de stem van God: 
vrijspraak, vertroosting en gebod, 
vlak voor u ligt de weg ten leven. 
 
Dank en voorbeden 
 
Collecte 
 
Slotlied: lied 415: Zegen ons, Algoede 
 
Zegen ons, Algoede, 
neem on in uw hoede 
en verhef uw aangezicht 
over ons en geef ons licht. 
 
Stort, op onze bede, 
in ons hart uw vrede, 
en vervul ons met de kracht 
van uw Geest bij dag en nacht. 
 
Amen, amen, amen! 
Dat wij niet beschamen 
Jezus Christus onze Heer, 
Amen, God, uw naam ter eer! 
 
Wegzending en zegen 
 
Gezongen amen  


