
Liturgie voor zondag 18 februari 2018 
Vandaag is de eerste zondag in de veertigdagentijd, 

een tijd van inkeer 
  
Muziek vooraf 
U kunt voor de dienst naar voren gaan en een kaarsje aansteken in de wereldbol voor iets of iemand 
of voor uzelf. 
  
Als de kerkenraad binnen is, wordt in stilte geluisterd naar muziek als voorbereiding op de 
dienst. 
We lezen uit Genesis 9: 8-17, over de zondvloed en uit  Marcus 1: 12-15 waar Jezus 40 dagen in de 
woestijn is, omgeven door de dieren en engelen. In deze viering is er de mogelijkheid om via een 
ritueel uitdrukking te geven wat we met ons mee dragen. 
  
Luiden van de klok 
  
Als de voorganger opstaat, staan allen op en zingen: NLB. 601: 1 en 2 
1  Licht dat ons aanstoot in de morgen, 
    voortijdig licht waarin wij staan 
    koud, een voor een, en ongeborgen, 
    Licht overdek mij, vuur mij aan. 
    Dat ik niet uitval, dat wij allen 
    zo zwaar en droevig als wij zijn 
    niet uit elkaars genade vallen 
    en doelloos en onvindbaar zijn. 
  
2  Licht, van mijn stad de stedehouder, 
    aanhoudend licht dat overwint. 
    Vaderlijk licht, steevaste schouder, 
    draag mij, ik ben jouw kijkend kind. 
    Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen 
    of ergens al de wereld daagt 
    waar mensen waardig leven mogen 
    en elk zijn naam in vrede draagt. 
  
Begroeting en bemoediging 
Vg: Onze hulp is in de naam van de Eeuwige                                  
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT                          
Vg: die trouw houdt tot in eeuwigheid                                            
A: EN NIET LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON. 
Vg: Trouw bent u, Eeuwige, Bron van onze hoop.  
       Wij danken u om het licht dat in ons midden schijnt. 
 
     Gemeente gaat zitten 
  
Inleidend woord 
  
Bloemschikking 
De bloemschikking van deze 1e zondag in de Veertigdagentijd verwijst naar een gedeelte in het 
Evangelie naar Marcus: veertig dagen trekt Jezus zich terug in de woestijn, een tijd van bezinning, 
voordat hij aan zijn opdracht begint. Hij weerstaat alle verleiding en kiest voor de weg van 
onvoorwaardelijke liefde en trouw.  
In de bloemschikking zien we hoe een bloem bloeit in de woestijn, bloem van hoop, teken van nieuw 
leven. 
  
Lied van de zondag: NLB.139: 1 en 14  
1 Heer, die mij ziet zoals ik ben, 
    dieper dan ik mijzelf ooit ken, 
    kent Gij mij, Gij weet waar ik ga, 
 Gij volgt mij waar ik zit of sta. 



 Wat mij ten diepste houdt bewogen, 
 't ligt alles open voor uw ogen. 
  
14  Doorgrond, o God, mijn hart; het ligt 
    toch open voor uw aangezicht. 
    Toets mij of niet een weg in mij 
    mij schaadt en leidt aan U voorbij. 
    O God, houd mij geheel omgeven, 
    en leid mij op de weg ten leven. 
  
Kyriegebed  

 Kyrielied: NLB 281: 1, 2 en 3   
1  Wij zoeken hier uw aangezicht. 
    God, houd uw oog op ons gericht: Kyrie eleison! 
  
2  Wanneer het donker ons verrast, 
    houd ons dan in uw goedheid vast: Kyrie eleison! 
  
3  Verschijn ons als de dageraad, 
    Gij, zon die ons te wachten staat: Kyrie eleison! 
  
Gebed om het licht van Gods Geest 
  
Schriftlezing: Genesis 9: 8-17 
  
Zingen: Johannes de Heer 256: 1, 2 en 4 
1  Als op ’s levenszee de stormwind om u loeit, 
 Als ge tevergeefs uw arme hart vermoeit, 
 Tel uw zegeningen, tel ze één voor één, 
 En ge zegt verwonderd: Hij liet nooit alleen. 
Refrein: 
 Tel uw zegeningen, één voor één, 
 Tel ze alle en vergeet er geen. 
 Tel ze alle, noem ze één voor één, 
 En ge ziet Gods liefde dan door alles heen. 
  
2  Drukken 's levens zorgen u soms zwaar ter neer, 
 schijnt het kruis te zwaar u, zeg het aan de Heer. 
 Tel uw zegeningen, wil op Jezus zien, 
 dan zal 't harte zingen en de zorgen vliên. 
Refrein 
  
4  Zo in alle moeiten, zorgen zonder tal, 
 wees toch nooit ontmoedigd, God is overal. 
 Tel uw zegeningen, Eng'len luist'ren toe, 
 troost en hulp schenkt Hij u, volg dan blij te moe. 
Refrein 
  
Schriftlezing: Marcus 1: 12-15 
  
Zingen: NLB, 655: 1, 2 en 3   
1  Zing voor de Heer een nieuw gezang! 
    Hij laaft u heel uw leven lang  
    met water uit de harde steen. 
    Het is vol wonderen om u heen. 
  
2  Hij gaat u voor in wolk en vuur, 
    gunt aan uw leven rust en duur  
    en geeft het zin en samenhang. 
    Zing dan de Heer een nieuw gezang! 



  
3  Een lied van uw verwondering 
    dat nòg uw naam niet onderging, 
    maar weer opnieuw geboren is 
    uit water en uit duisternis. 
  
Meditatie 
  
Zingen: NLB 23b: 1 en 2 
1 De Heer is mijn Herder!      2 De Heer is mijn Herder! 
   'k Heb al wat mij lust;   Hij waakt voor mijn ziel 
   Hij zal mij geleiden   Hij brengt mij op wegen 
   naar grazige weiden.   Van goedheid en zegen 
   Hij voert mij al zachtkens   Hij schraagt me als ik wankel 
   aan wateren der rust.    Hij draagt me als ik viel. 
  
Gebeden, stil gebed, ‘Onze Vader’ 
  
Mededelingen  
  
Inzameling van de gaven 
1e collecte is voor Kerk-in-Actie,  2e collecte voor de Kerk. 
Vandaag is de bestemming van Kerk-in-Actie: ‘Met je kinderen op de vlucht -Libanon.’ 
Onder de vier miljoen Syriërs die hun land zijn ontvlucht, bevinden zich veel moeders met kinderen. 
Uitgeput zijn ze neergestreken in de Bekaa-vallei in Oost-Libanon. Hun kinderen zijn moe, bang, ziek 
en vaak ondervoed. Onder erbarmelijke omstandigheden proberen deze moeders hun kinderen 
liefdevol te verzorgen en te beschermen.  
Partnerorganisatie IOCC (International Orthodox Christian Charities) ondersteunt gevluchte moeders 
daarbij. Met verloskundige zorg, voorlichting over borstvoeding, bijvoeding voor ondervoede kinderen 
en gezondheidsvoorlichting redden bevlogen medewerkers van IOCC niet alleen kinderlevens, maar 
helpen ze moeders om in alle onzekerheid hun kinderen toch de juiste zorg te kunnen bieden. 
  
ZWO: Zendingsbusjes 
Vanmorgen zal een korte presentatie gegeven worden door de heer van Dam, vrijwilliger bij de 
stichting: ‘Naar school in Haïti’. 
  
Slotlied: NLB 416: 1, 2, 3 en 4 
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. 
  
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   
  
Gemeente zingt: AMEN, AMEN. 



  
 
 
 
  
 
 


