
Liturgie voor zondag 14 juli 2019 
 

 

Openluchtdienst in Haarlo 
(Msza na świeżym powietrzu) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

gasten: Poolse kinderen en hun begeleiders 
Goście: dzieci i ich opiekunowie z Polski 

 
 
 
 
 
Camping ‘Veldzicht’ 
zondag 14 juli 2019 
voorganger (ksiądz): ds. Henriëtte Bouwman 
muzikale begeleiding: CMV ‘Accoord’ 
o.l.v. Henk-Jan Radstaak 
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Welkom 
 
Zingen (Śpiew): 218: 1,2,3,4,5  – Dank U voor deze nieuwe morgen 
 

 
  
 2. Dank U voor deze mooie aarde, 
  dank U voor sterren, maan en zon. 
  Dank U dat U ons wilt bewaren, 
  kracht en levensbron. 
 
 3. Dank U voor alle vogels zingen, 
  dank U voor elke bloem 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. 
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 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. 
 
 
Bemoediging en Groet  - Zachęta  i Pozdrowienie 
 
 vg.:    Onze hulp is in de Naam van de Heer  
       Nasze wsparcie jest w Imieniu Ojca 
 gem.: Die hemel en aarde gemaakt heeft  
        Który stworzył niebo i ziemię 
 vg.:  Waar zijn voeten gaan, is zegen   
  Niesie ze sobą błogosławieństwo 
 gem.: zijn hand houd ons altijd vast  
    I prowadzi nas za rękę 
 vg.: Genade, barmhartigheid en vrede   
     Łaska, miłosierdzie i pokój 
  zij u van God, die ons geschapen heeft, 
     tym którzy w Ojcu, który nas stworzył 
  en van Jezus Christus, die ons bevrijdt 
   I w Jezusie Chrystusie, który nas wybawił 
 gem.: Amen.    
 
 
Elkaar vrede wensen in Nederlands en Pools 
 
Gebed om ontferming – Modlitwa o przebaczenie 
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Zingen(ŚPIEW): Lied 146c: 1,3,7 – Alles wat adem heeft love de Here 
 
 1. 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! 
 
 3. 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! 
   
 7. Roemt 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 Heil'ge Geest! 
  Halleluja! Halleluja! 
 
 
 
Naaste van elkaar zijn 
 
Poolse kinderen zingen een lied (Polskie dzieci śpiewają) 
 



5 

 

Gebed bij de opening van de Schriften - Modlitwa na otwarcie Słowa 
 
Lezen: Deutronomium 30: 9-14 
 
Zingen (ŚPIEW): Lied 316: 1,2,4 – Het woord dat u ten leve riep 
 

 
 
 2. 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? 
 



6 

 

 4.  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. 
 
 
Lezen: Lucas 10: 25-37 Verhaal van de barmhartige Samaritaan 
 
Zingen (ŚPIEW): Lied 975: 1,3 – Jezus brengt de mensen samen 
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3. Jezus roept ons tot de ander, 
 zo verschillend als wij zijn, 
 ras of  huidskleur, rangen, standen - 
 Jezus trekt geen scheidingslijn. 
 Ga met vrienden en met vreemden, 
 ga met mensen, groot en klein, 
 ga met zaligen en zoekers, 
 die op zoek naar waarheid zijn. 
 
Preek - Zwiastowanie 
 
Muziek 
 
Poolse kinderen zingen een lied (Polskie dzieci śpiewają) 
 
Gebeden Dankgebed (Modlitwa dziękczynna)  
 Voorbede 
 Voorbeden door Poolse kinderen 
 Stil gebed 
 Onze Vader…Nasz Ojciec 
 

 
Onze Vader die in de hemel zijt 
Uw naam worde geheiligd. 
Uw koninkrijk kome. Uw wil geschiede 
gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. 
Geef ons heden ons dagelijks brood. 
En vergeef ons onze schulden 
gelijk ook wij  
vergeven onze schuldenaren. 
Leidt ons niet in verzoeking, 
maar verlos ons van de boze. 
Want van U is het koninkrijk 
en de kracht en de heerlijkheid 
tot in eeuwigheid. Amen 

 
Ojcze nasz, który jesteś w niebie, 
niech się święci imię Twoje! 
Niech przyjdzie królestwo Twoje; 
niech Twoja wola spełnia się  
na ziemi, tak jak i w niebie. 
Chleba naszego powszedniego  
daj nam dzisiaj; 
i przebacz nam nasze winy, 
jak i my przebaczamy tym, 
którzy przeciw nam zawinili; 
i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, 
ale zachowaj nas od złego! 
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Collecte 
 
Slotlied (ŚPIEW): Lied 416: 1,2,3,4 – Ga met God en Hij zal met je zijn  
 
1. Ga met God, en Hij zal met je zijn:  
 jou nabij op al je wegen 
 met zijn raad en troost en zegen.  
 Ga met God, en Hij zal met je zijn.  
  
  “Idź z Bogiem an On będzie z Tobą:  
  zawsze w pobliżu z radą i pocieszeniem. 
  Idź z Bogiem a On będzie z Tobą.” 
 
2. Ga met God en Hij zal met je zijn:  

bij gevaar, in bange tijden,  
over jou zijn vleugels spreiden.  
Ga met God en Hij zal met je zijn.  
 

3. Ga met God en Hij zal met je zijn:  
in zijn liefde je bewaren,  
in de dood je leven sparen.  
Ga met God en Hij zal met je zijn.  
 

4. Ga met God en Hij zal met je zijn,  
tot wij weer elkaar ontmoeten, 
in zijn naam elkaar begroeten.  
Ga met God en Hij zal met je zijn.     
 

 
Zegen – Posłannictwo i błogosławieństwo 
 
Ontmoeting met koffie, thee en limonade…. 


