
Liturgie voor zondag 18 maart 2018 
Vandaag is de 5e zondag in de veertigdagentijd 

  
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. 
  
Luiden van de klok 
  
Als de voorganger opstaat, staan allen op en zingen: Intochtlied: NLB 283: 1 en 2 
1 In de veelheid van geluiden, in het stormen van de tijd, 
zoeken wij het zachte suizen van het woord, dat ons verblijdt. 
  
2 En van overal gekomen, drinkend uit de ene bron, 
   bidden wij om nieuwe dromen, richten wij ons naar de zon. 
  
Bemoediging en groet 
v:  De vrede van God zij met u!  
a:  GODS VREDE OVER HEEL DE SCHEPPING! 
v:  Wij zoeken onze hulp bij u, God  
a:  WANT U HEBT ONS GESCHAPEN OM MENS OP UW AARDE TE ZIJN.  
v:  U blijft ons trouw in uw liefde,  
a:  HOE WE OOK GEWORDEN ZIJN EN WAT WE OOK GEDAAN HEBBEN.  
v:  Zie ons hier staan met onze schuld en onze hoop,  
a:  MET ONS GEMIS EN ONS VERLANGEN, MET ONZE WROK EN ONZE LIEFDE  
v:  Met ons onrustige hart in al die onrust om ons heen:  
a:  BRENG ONS HART TOT RUST BIJ U.  
v:  Richt ons hart op de bron van leven: 
a:  NAAR U, GOD, ZOEKEN WIJ, OP U IS ONS VERTROUWEN! 
v:  Vragen wij om Gods nabijheid: 
a:  WEES ALS EEN LICHT, HIER IN ONS MIDDEN! AMEN 
  
Zingen: NLB 283: 4 en 5 
4 Laat uw dauw van vrede dalen in de voren van de tijd. 
   Vat ons samen in de stralen van uw goedertierenheid. 
  
5 Die ons naam voor naam wilt noemen, al uw liefde ons besteedt, 
   zingend zullen wij U roemen en dit huis zingt met ons mee! 
  

Inleiding op de dienst  
  
Zingen: Rakelings Nabij (BWRNB, A. Bronswijk) 78: 1, 2, 3 
1 Als het zaaigoed in de akker, als de regen op het land, 
als een lichtstraal van de lente, als een welbevriende hand, 
zo komt U de mens te binnen, zo weeft U uw liefdesband. 
  
2 Als de velden zonder water,als een hemel zonder blauw, 
zijn wij mensen zonder zegen, is uw wereld zonder trouw. 
Schenk uw Geest aan onze adem, 
Wees voor ons als morgendauw. 
  
3 Als de bladen van de rozen, als het gras in kwetsbaarheid, 
zo zijn wij als mens geboren, levend vanuit breekbaarheid. 
Laat uw zegen ons omstromen. Deel met ons uw kostbaarheid. 
  

 
 



Gebed, afgewisseld met de regel uit ZG 3-38:  

Ontferm U, Heer, naar de maat van Uw liefde!  

Ontferm U toch met de ruimte van Uw hart! 

  

Zingen: Taizé 155: Atme in uns, Heiliger Geist  

(Of: Adem in ons, Heilige Geest) 

  
 
 
 
 
 
 
 
Schriftlezingen: Ezechiël 33: 10-11 en Johannes 12: 20-33 
  
Zingen: NLB 650: 1, 2, 3, 4 en 7 
1 De aarde is vervuld van goedertierenheid, 
   van goddelijk geduld en goddelijk beleid. 
  
2 Gods goedheid is te groot voor het geluk alleen, 
   zij gaat in alle nood door heel het leven heen. 
  
3 Zij daalt als vruchtbaar zaad tot in de groeve af 
   omdat zij niet verlaat wie toeven in het graf. 
  
4 Omdat zij niet vergeet wie godverlaten zijn: 
   de wereld hemelsbreed zal goede aarde zijn. 
  
7 Al gij die God bemint en op zijn goedheid wacht, 
   de oogst ruist in de wind als psalmen in de nacht. 
  
Preek 
  
Meditatieve muziek 
  
Zingen: NLB 858: 1, 2 en 3 
1 Vernieuw in ons, o God, Uw liefde, lentelicht. 
Herstel ons naar uw beeld en strijk het kwaad uit ons gezicht.  
  
2 Beadem ons, o Geest, met wonderlijke kracht, 
dan opent zich het leven weer,een bloem in volle pracht. 
  
3 Geef ons, o Christus, deel aan levenslang geluk. 
Gedoopt in U, een nieuw bestaan dat slaat geen dood meer stuk. 
  
Afkondiging overlijden en zingen: NLB 961 
  Niemand leeft voor zichzelf niemand sterft voor zichzelf. 
  Wij leven en sterven voor God onze Heer, aan Hem behoren wij toe. 
  
Gebeden 
  

Collecte 
De 1e collecte is voor Kerk in actie, de 2e voor de wijkkas 
  
 
 
 
 
 



Zingen: NLB 767: 1, 2, 4 en 5 
1 De toekomst van de Heer is daar en voor zijn voeten uit 
   gaan vrede en rechtvaardigheid als bruidegom en bruid. 
  
2 De trouw zal bloeien als een roos en zie, gerechtigheid 
   zal uit de hemel moeiteloos neerdalen in de tijd. 
  
4 Sta op, o God, en maak het waar wat heel uw kerk bezingt: 
   dat heel uw schepping weer ontwaakt uit haar betovering. 
  
5 Want groot zijt Gij en daden groot zijn door uw hand gedaan; 
   het graan ontkiemt ternauwernood, het sterft om op te staan. 
  

Zegen 
  

Zingen: Rakelings Nabij (BWRNB, A. Bronswijk) 84: 2 en 3 

2 God zegene de hand en alle daden, 
waarmee zijn schepping verder wordt gebouwd. 
Wees als het zaaigoed op de wereldakker, 
dat, vol geloof, de vaste grond vertrouwt. 
Wees als het zaaigoed op de wereldakker, 
dat, vol geloof, de vaste grond vertrouwt. 
  
3 God zegene de blik en alle ogen, 
die uitzien naar het koninkrijk van licht, 
vol van hoop op de wereld van Gods dromen, 
die zich op vrede en verzoening richt.  
Vol van hoop op de wereld van Gods dromen, 
die zich op vrede en verzoening richt.  
  
 


