
Liturgie voor zondag 12 maart 2017 
2e zondag 40 dagen tijd. 
Als de kerkenraad binnen is luisteren we als voorbereiding op de dienst naar een muziekstuk. 

  
Luiden van de klok 

Als de voorgangers opstaan, staan allen op en zingen: 

NLB: 111:1  

1 Van ganser harte loof ik Hem 
   in 't midden van Jeruzalem, 
   de Heer in 't midden der getrouwen. 
   Groot zijn de daden van de Heer, 
   Hij doet wie lust heeft aan zijn leer 
   de schoonheid van zijn heil aanschouwen. 
  
Votum en groet  
v. de Heer zij met u 
g. ook met u zij de Heer 
v. Onze hulp is in de Naam van de Here God 
g. die hemel en aarde gemaakt heeft 
v. die trouw houdt tot in eeuwigheid 
g. en niet loslaat het werk van zijn handen.                       
v. Genade, barmhartigheid en vrede voor u, van God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. 

g. Amen 

      

Zingen: NLB 111:6 

6 Van alle wijsheid het begin 
   is: vrees de Heer met ziel en zin, 
   aanbid zijn wil met vrees en beven. 
   Dit is het helderste verstand. 
   Loof Hem, zijn lof houdt eeuwig stand. 
   Wie Hem verhoogt zal met Hem leven. 
 

Welkom 

Kyriëgebed/Verootmoediging  

Bemoediging (Psalm 103: vers 8-14) 

Zingen: NLB: 103c: 1 en 3 

 1 Loof de Koning, heel mijn wezen, 
   gij bestaat in zijn geduld, 
   want uw leven is genezen 
   en vergeven is uw schuld. 
   Loof de Koning, loof de Koning, 
   tot gij Hem ontmoeten zult. 
  
3 Ja, Hij spaart ons en Hij redt ons, 
   Hij kent onze broze kracht. 
   Hij bewaart ons, Hij ontzet ons 
   van de boze en zijn macht. 
   Loof uw Heiland, loof uw Heiland, 
   die het licht is in de nacht. 

  

Gebed                                                                                                                                                          

Zingen: NLB 314: 3 

3 O Gij glans der heerlijkheid, 
   licht uit licht, uit God geboren, 
   maak ons voor uw heil bereid, 
   open hart en mond en oren, 
   dat ons bidden en ons zingen 
   tot de hemel door mag dringen. 



  

Kinderen gaan naar de kindernevendienst 

Wij zingen: Vlam van ons bestaan 

Schriftlezing: Matteüs 17 vers 1 t/m 9 
   
Overdenking 
Orgelspel 
Zingen: NLB 753:1, 2, 5 en 6 
1 Er is een land van louter licht 
   waar heiligen heersers zijn. 
   Nooit gaat de gouden dag 
   daar dicht in duisternis of pijn. 
  
2 Daar is het altijd lentetijd,  
    in bloei staat elke plant. 
   Alleen de smalle doodszee scheid 
   t ons van dat zalig land. 
  
5 Hing niet het wolkendek 
   zo zwart van twijfel om ons heen, 
   wij zouden 't land zien van ons hart  
   dat 't hemels licht bescheen. 
 
6 God, laat ons staan als Mozes 
   hier hoog in uw zonneschijn, 
   en geen Jordaan, geen doodsrivier  
   zal scheiding voor ons zijn. 
  
Bericht van overlijden: 
Wij zingen: 
 Niemand leeft voor zichzelf, niemand sterft voor zichzelf. 
 Wij leven en sterven voor God, onze Heer.                                                                                                      
aan Hem behoren wij toe. 
  

Dankgebed, voorbede 

Collecte: 1e voor Kerk in Actie, 2e voor PGEmmen   

Zingen: NLB 213: 1, 3 en 4    

 1 Morgenglans der eeuwigheid, 
   licht aan 't eeuwig Licht onttogen, 
   stel ons deze ochtendtijd uwe heerlijkheid voor ogen, 
   en verdrijf door uwe macht onze nacht! 

  

3 Laat uw heilge liefdegloed onze koude werken doden 
   en versterk in ons de moed 
   om, de eeuwge nacht ontvloden, 
   voordat wij tenondergaan, op te staan. 
  
 
4 Breekt de jongste morgen aan, 
   geef, o Opgang uit den hoge, 
   dat wij met U opgestaan alle leed vergeten mogen, 
   doe ons opgaan tot uw feest onbevreesd. 

  

Zegen: Gem zingt: Amen, Amen  

  
 
  
 


