
Liturgie zondag 1 november 2020 
7e zondag van de herfst, om 10.00 uur, in de Patmoskerk. 

Protestantse Gemeente Marken. 
 

 

Intochtspsalm Psalm 84: 1 en 3 Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer 

Welkom en Mededelingen  

Stil gebed - Votum en groet 

Zingen: Psalm 84 : 4 Van kracht tot kracht gaan zij steeds voort 

Kyriëgebed 

Lied 305: Alle eer en alle glorie  

Gedicht: Een man fluisterde (tekst staat onder deze liturgie)  

Gebed om de opening van het Woord 

Schriftlezing :  I Koningen 19 : 1 – 18 

Lied 321: 1,2,3 en 5  Niet als een storm, als een vloed 

Verkondiging : Hoe God ons tegemoet komt… 

Lied 723 Waar God de Heer zijn schreden zet 

Inzameling van de gaven na toelichting door ouderling van dienst 

Dankgebed en voorbeden  

Lied 727 : 1,2,3 en 10 Voor alle heiligen in de heerlijkheid 

Zegen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informatie voor de gaven: 

Het rekeningnummer van de Diaconie is: 

NL75 RBRB 0841 3778 47 t.n.v. Protestantse Gemeente Marken. 

 

Het rekeningnummer van de Kerk is: 

NL69 INGB 0000 1609 62 t.n.v. Protestantse Gemeente Marken. 
 

De Quick Response (QR) code kunt u alleen gebruiken voor de app of website 

‘Kerkgeld’ en niet voor iDEAL betalingen. 
 

 

 



 

EEN MAN FLUISTERDE 

 

Een man fluisterde: 

God, spreek tot mij… 

En een nachtegaal begon te zingen 

Maar de man hoorde het niet. 

 

Toen zei de man weer: 

God, spreek tot mij! 

En een donderslag weerklonk in de hemel 

Maar de man was niet in staat hem te horen. 

 

De man keek om zich heen en zei: 

God laat mij U zien! 

En een ster schitterde aan de hemel 

Maar de man merkte haar niet op. 

 

De man begon te schreeuwen: 

God, toon me een wonder! 

En een kind werd geboren 

Maar de man voelde het kloppen van het leven niet. 

 

Toen begon de man te huilen en hij werd wanhopig: 

God, raak mij aan en laat me voelen dat U hier bent bij mij… 

En een vlinder streek neer op zijn schouder. 

De man joeg de vlinder weg met zijn hand. 

En ontgoocheld ging hij voort op zijn trieste weg, alleen en bang. 

 

Een uit het Portugees vertaald gedicht. 

 

 


