
Liturgie zondag 25 maart 2018 
6 zondag van de Veertigdagentijd 
  
Als de kerkenraad binnen is luisteren we in stilte naar een muziek gespeeld op orgel of vleugel. 

Luiden van de klok       Stilte     

Als de voorganger op staat, staan allen op en zingen: 
NLB 42: 1 en 5 
1 Evenals een moede hinde 

   naar het klare water smacht, 
   schreeuwt mijn ziel om God te vinden, 
   die ik ademloos verwacht. 
   Ja, ik zoek zijn aangezicht, 
   God van leven, God van licht. 
   Wanneer zal ik Hem weer loven, 
   juichend staan in zijn voorhoven? 

  
5 Laat zijn trouw de dag verblijden 

   en zijn lied de duisternis. 
   Tot Hem roep ik in mijn lijden, 
   die de God mijns levens is: 
   Vaste grond van mijn bestaan, 
   waarom ziet Gij mij niet aan? 

   Moet ik onder 's vijands slagen 

   thans dit somber rouwkleed dragen? 
  

Begroeting en bemoediging: 
voorganger: de Heer zij met u 
gemeente: ook met u zij de heer 
voorganger: onze hulp is in de naam van de Here God 
gemeente: die hemel en aarde gemaakt heeft 
voorganger: die trouw blijft tot in eeuwigheid 
gemeente: en niet laat varen het werk van zijn handen 
voorganger: genade, barmhartigheid en vrede voor u, van god de vader, de zoon en de heilige geest. 
gemeente: Amen    
                      (gem. gaat zitten) 
Inleiding op de dienst 
 
De bloemschikking van deze zesde zondag in de Veertigdagentijd verwijst naar een gedeelte in het 
Evangelie van Marcus, het verhaal van Jezus" intocht in Jeruzalem. 
Jezus wordt als een koning binnengehaald, maar de ezel waarop hij zit weerspiegelt het 
tegenovergestelde. De mensen leggen hun mantels als een rode loper over de weg. Nu roepen zij nog 
"hosanna, maar al snel zal het omslaan in "kruisig hem". 
In de bloemschikking verwijst de slinger van rode bloemen en klimop naar de "koninklijke weg" die 
Jezus gaat, een weg van onvoorwaardelijke liefde en trouw, aan God en mensen. 
  
 
Zingen: NLB 528: 1, 3, 5  
1 Omdat Hij niet ver wou zijn is de Heer gekomen. 
   Midden in wat mensen zijn heeft Hij willen wonen. 
   Midden onder u staat Hij die gij niet kent. 2x 

    
3 God van God en licht van licht aller dingen hoeder 
   heeft een menselijk gezicht aller mensen broeder. 
   Midden onder u staat Hij die gij niet kent. 2x 

  
5 Wees verheugd, van zorgen vrij: God die wij aanbidden 

   is ons rakelings nabij, wonend in ons midden. 
   Midden onder u staat Hij die gij niet kent. 2x 
    



Gebed om ontferming 
 
Zingen: NLB 558: 1, 2, 3, 5  
1 Jezus, om uw lijden groot, 
   om uw leven en uw dood 

   die volbrengen 't recht van God, Kyrie eleison. 
  

2 Heer, om uw zachtmoedigheid, 
   vorst die op een ezel rijdt 
   en om Sions onwil schreit, Kyrie eleison. 
3 Om de zalving door een vrouw, 
   vreugde-olie, geur van rouw, 
   teken van wat komen zou, Kyrie eleison. 
  
5 Here, om uw bloedig zweet, 
   als Ge alleen de wijnpers treedt, 
   om de kelk vol bitter leed, Kyrie eleison. 
  
Gebed om de Heilige Geest 
Eerste Schriftlezing: Markus 11:1-11 en 14: 32-42 
  
Zingen: NLB 562 1, 2 en 3 
1 Ik wil mij gaan vertroosten in 't lijden van mijn Heer,  
die zelf bedroefd ten dode terneerboog keer op keer 
en zocht in zijn ellende naar troost om voort te gaan, 
tot hem wil ik mij wenden—o Jesu, zie mij aan. 
  
2 Hoe sloeg ik ooit uw woorden weerspannig in de wind, 
wilde niet zien of horen hoezeer ik werd bemind, 
mijn leven liep verloren, uw stem bracht mij tot staan, 
u bidt voor wie u hoonden – o Jesu, zie mij aan. 
  

3 Mijn Heer die om mijn zonden in doem en duisternis 

ontluisterd en geschonden aan ’t kruis gehangen is, 
al ben ik u onwaardig, mijn toevlucht is uw naam, 
mijn redder, mijn genade – o Jesu, zie mij aan. 
  
Tweede Schriftlezing: Hebreeën 4: 14 – 5: 10 
  
Zingen: gezang 180: 1, 2, 3, 4, 6 (Liedboek 1973) 
  
1 Gethsémane, die nacht moest eenmaal komen. 
   De Heiland heeft bewust die weg genomen. 
   Hij laat zijn doel niet los, wijkt niet terzijde, 
   aanvaardt het lijden. 
  

2 Hoe dichtbij is de hof, waar Gij gewaakt hebt; 
   verstaanbaar is de klacht, die Gij geslaakt hebt. 
   Nog leeft de haat, die U kwam overvallen: 
   zo zijn wij allen. 
  

3 Wie heeft gewaakt van die het naaste stonden? 

   Hij heeft hen driemaal slapende gevonden. 
   Hij ging terug en heeft alleen geleden,  
    eenzaam gebeden. 
  

4 Laat Vader, deze beker Mij voorbijgaan; 
   waar zijn de englen die Mij kunnen bijstaan? 

   Maar, zo Ik niet dit lijden mag ontvlieden, 
   uw wil geschiede. 



  
6 In angst en tranen werd zijn strijd gestreden. 
   Toen kon Hij toebereid naar voren treden. 
   De duisternis kon, wat zij mocht verzinnen, 
   Hem niet verwinnen. 
  
Verkondiging   
                        
Moment van stilte 
  
Zingen: NLB 574: 1, 2 en 3 
1 Glorie zij U Christus, U leed onze nood, 
U ging onze kruisweg, U stierf onze dood, 
inde nacht der nachten streed u onze strijd, 
U leed onze angsten, onze eenzaamheid. 
Kyrie eleïson, Christe eleïson, Kyrie eleïson. 
  

2 Christus is gekomen in ons aards bestaan, 
nam onze gestalte, onze zwakheid aan, 
aan het kruishout stierf Hij in gehoorzaamheid, 
Hij, de schuldeloze, scheldt de schulden kwijt. 
Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. 
  

3 Glorie zij U, Christus, licht in onze nacht, 
U verbreekt het donker, alles is volbracht; 
geef dat wij een volk zijn dat U toebehoort, 
één van ziel en levend bij uw heilig woord. 
Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. 
  
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, gezamenlijk Onze Vader 
  
Inzameling van de gaven 
1e voor Kerk in actie (kwetsbare gezinnen in Noord Oeganda) 
Moeders zijn de ruggengraat van de Oegandese samenleving, maar armoede, ziekte en huiselijk 
geweld maken hun leven zwaar. Mothers' Union, het vrouwennetwerk van de Orthodoxe Kerk, wil hier 
verandering in brengen. Medewerkers bezoeken vrouwen in gebieden waar door de jarenlange 
burgeroorlog veel geweld is geweest. Het leven van vele gezinnen is hierdoor totaal ontwricht. Veel 
mannen drinken te veel en zijn gewelddadig. Vrouwen zijn dagelijks slachtoffer van huiselijk geweld. 
Zij kunnen bij de medewerkers van Mothers’ Union samen met hun man relatiecursussen volgen, 
waarin ze leren elkaar te respecteren in hun eigen rol in het gezin. Ook geeft Mothers’ Union 
voorlichting over hiv/aids, traint ze vrouwen in het omgaan met conflicten en versterkt ze de positie 
van vrouwen in de kerk.  Vrouwen voelen zich door dit netwerk gesterkt om een actievere rol te spelen 
in hun gezin, kerk en dorp.   
Met deze collecte steunt u het wereld diaconale werk van Kerk in Actie zoals Mothers’ Union in 
Oeganda. Van harte aanbevolen!  

2e voor PGEmmen 

Zingen NLB 575: 1, 6  
1 Jezus, leven van ons leven, Jezus, dood van onze dood, 
   Gij hebt U voor ons gegeven, Gij neemt op U angst en nood, 
   Gij moet sterven aan uw lijden om ons leven te bevrijden. 
   Duizend, duizendmaal, o Heer, zij U daarvoor dank en eer. 
  
6 Dank zij U, o Heer des levens, die de dood zijt doorgegaan, 
   die Uzelf ons hebt gegeven ons in alles bijgestaan, 
   dank voor wat Gij hebt geleden, in uw kruis is onze vrede. 
   Voor uw angst en diepe pijn wil ik eeuwig dankbaar zijn. 
  

Zegen: gemeente zingen Amen, Amen  
 


