
Liturgie voor zondag 26 maart 2017 
4e zondag 40 dagen tijd. 

  
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. 
  
Het luiden van de klok - moment van stilte  
 

Als de voorganger opstaat, staan allen op en zingen:  Zingenderwijs 45: 1, 2, 3 en 4  

 
1 Een woning die zo ruim is als  
het hart van onze God, 
zo hemelsbreed en wereldwijd:  
Daar komt geen mens tekort. 
  
2 Een huis dat vast staat als de trouw  
waarmee God ons bemint, 
waar niemand eenzaam is, en elk 
de ander zoekt en vindt. 
  
3 Waar twijfel en onzekerheid 
bestaan naast groot geloof, 
waar liefde alle angst verjaagt; 
wie treurt, wordt er getroost. 
  
4 De pijn van schuld en lot wordt daar 
gewogen, rechtgedaan: 
Er valt een warm en heilzaam licht 
nieuw over ons bestaan. 
  
Bemoediging en Groet  
  
V: Vrede voor iedereen hier gekomen: Vrede voor iedereen die op weg is met vragen 
A: Vrede voor iedereen die onderweg is met vertrouwen 
V: Vrede voor iedereen die onderweg is met verdriet 
A: Vrede voor iedereen die onderweg is met vreugde 
V: Vrede voor iedereen die onderweg is met twijfel en afkeer 
A: Vrede voor iedereen die onderweg is met wroeging en spijt 
V: Vrede voor iedereen die de Eeuwige zoekt op zijn weg 
A: Vrede voor iedereen die God is tegengekomen onderweg  
V: In uw naam zijn we hier allemaal samen, met al die kanten in onszelf, God van de weg 
A: God geef Licht en Leven, God van begin, einde en nieuwe begin. Amen 
  
Zingen: Zingenderwijs 45: 5 en 6  
 5 Wie onderligt, wordt opgericht. 
Wie zich verheft, die wordt 
genadig op zijn plaats gezet: 
voortaan een huisgenoot. 
  
6 O Eeuwige, verberg u niet, 
wees onder ons vandaag, 
maak woning, schep een ruimte die 
ons door de tijd heen draagt. 
 
  



Inleiding op de dienst, we luisteren tijdens de inleiding o.a. naar Stef Bos - het Lied van Jezus en 
Judas  
 

Ik zie de afstand 
In jouw ogen 
Jij doet alsof ik niet besta 
Wij hebben zij aan zij gestreden 
Nu staan wij tegenover elkaar  
 
Het is te laat 
Om te bepalen 
Wie welke fouten 
Heeft gemaakt 
De rechter heeft zich 
Teruggetrokken 
En deze zaak 
Verjaard verklaard 
 
We hebben elk een kant gekozen 
Dat is de prijs van de gewoonte 
De val van vanzelfsprekendheid 
Jij ziet alleen nog 
Wat je zien wilt 
Als je naar mij kijkt  
 
Het is misschien 
De loop der dingen 
Want elk vuur 
Wordt ooit geblust 
Ik voel hoe wij 
Elkaar ontwijken 
Wij wachten op 
De Judaskus 
 
We hebben elk een kant gekozen 
Dat is de prijs van de gewoonte 
De val van vanzelfsprekendheid 
Jij ziet alleen nog 
Wat je zien wilt 
Als je naar mij kijkt 
 
Ik zie de afstand 
In jouw ogen 
Jij doet alsof ik niet besta 
Wij hebben zij aan zij gestreden 
Nu staan wij tegenover elkaar  
 
Gebed, afgewisseld door het zingen van: NLB 833 
Neem mij aan zoals ik ben, 
wek in mij wie ik zal zijn, 
druk uw zegel op mijn hart en leef in mij. 
  
Het musicalkoor zingt een lied 
  
Kinderen gaan naar de kindernevendienst , Zingen: 
Vlam van ons bestaan, zie klein en groot nu aan 
Zet ons in uw licht, verhef uw Aangezicht 
en open hart en oor, doordring ons met uw Woord 



  

We kijken naar de clip: Judas van Lady Gaga Zie: https://www.youtube.com/watch?v=wagn8Wrmzuc  
 
  
Schriftlezingen:  Matteüs 26: 20-25; 47-50 en 27: 1-5  
   Lucas 8: 26-32 
  
Zingen: NLB 561: 1, 2, 3 en 4 
 
1 O Liefde die verborgen zijt 
   in diepe stilten eeuwigheid, 
   erbarm U over ons bestaan, 
   het wordt verraden en verdaan. 
  
2 Hoe achtloos in ons midden wordt 
   het kostbaar mensenbloed gestort 
   en in het onbarmhartig licht 
   het kruis des Heren opgericht. 
  
3 De minsten van de mensen zijn 
   daar uitgestrekt in angst en pijn. 
   Tot aan het eind der wereld lijdt 
   Christus in hun verlatenheid. 
  
4 O Liefde uit de eeuwigheid 
   die met ons mens geworden zijt, 
   wij bidden, laat ons niet alleen 
   in al het duister om ons heen, 
  
Preek 
  
Musicalkoor zingt: Van mens tot mens 
   
Zingen: NLB 837: 1, 3 en 4 
  
1 Iedereen zoekt U, jong of oud, 
speurend langs allerlei wegen: 
kronkelig, vreemd, of recht, vertrouwd - 
Meester, waar kom ik U tegen? 
Eens vindt U ons, bij dag of nacht, 
Moe van onszelf en zonder kracht, 
dorstend naar liefde en zegen. 
  
3 Heer, als ons denken U ontkent, 
kan ons de leegte benauwen. 
Als onze hand uw schepping schendt, 
wilt U ons dan nog vertrouwen? 
Twijfel of hoogmoed, onverstand – 
neem ons, uw mensen, bij de hand. 
Laat ons uw schoonheid aanschouwen. 
  
4 Koning, uw rijk is zo nabij – 
open mijn ogen en oren! 
Onrustig is mijn hart in mij, 
totdat het nieuw wordt geboren. 
Daarom zoekt U elk mensenkind. 
Zoek, herder, mij, opdat ik vind 
en steeds meer bij U zal horen. 
  
Gebeden 

https://www.youtube.com/watch?v=wagn8Wrmzuc


  
Musicalkoor zingt: Het koninkrijk van God 
  

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

  
Kinderen komen terug van de kindernevendienst 
  
Zingen: NLB 139 (Psalm 139): 1, 2 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. 
  
2 Gij zijt zo diep vertrouwd met mij: 
   wie weet mijn wegen zoals Gij? 
   Gij kent mijn leven woord voor woord, 
   Gij hebt mij voor ik spreek gehoord. 
   Ja overal, op al mijn wegen 
   en altijd weer komt Gij mij tegen. 
  
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. 

  

Zegen: Gemeente zingt:  Amen, Amen  

  
 


