
Liturgie voor zondag 30 april 2017 
  
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 

Zingen: NLB. 314: 1, 3  

1 Here Jezus, om uw woord 
   zijn wij hier bijeen gekomen. 
   Laat in 't hart dat naar U hoort 
   uw genade binnenstromen. 
   Heilig ons, dat wij U geven 
   hart en ziel en heel ons leven. 
  
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. 
  

Begroeting en Bemoediging:  
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 blijft tot in eeuwigheid 
g. en niet laat varen het werk van zijn handen. 
  
v. Genade, barmhartigheid en vrede voor u, van God  
de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.  
g. amen       gemeente gaat zitten 
  
Zingen: NLB. 868: 1, 2, 3, 5  
1 Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere. 
   Laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren. 
   Kom allen saam, psalmzing de heilige naam, 
   loof al wat ademt de Here. 
  
2 Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven; 
   heeft u in 't licht als op adelaarsvleuglen geheven. 
   Hij die u leidt, zodat uw hart zich verblijdt, 
   Hij heeft zijn woord u gegeven. 
  
3 Lof zij de Heer die uw lichaam zo schoon heeft geweven, 
   dagelijks heeft Hij u kracht en gezondheid gegeven. 
   Hij heeft u lief, die tot zijn kind u verhief, 
   ja, Hij beschikt u ten leven. 
  
5 Lof zij de Heer met de heerlijkste naam van zijn namen, 
   christenen loof Hem met Abrahams kinderen samen. 
   Hart wees gerust, Hij is uw licht en uw lust. 
   Alles wat ademt zegt: Amen. 
  



Welkom en inleiding 

  

Zingen: ELB. 396: 1, 2, 3  
1 Grijp toch de kansen, door God u gegeven. 
Kort is uw zijn hier, de tijd snelt daarheen. 
Wat toch blijft over, o zeg, van dit leven? 
D’arbeid der liefde, gedaan om u heen. 
Refrein: 
Niets is hier blijvend, niets is hier blijvend.  
Alles, hoe schoon ook, zal eenmaal vergaan. 
Maar wat gedaan werd uit liefde tot Jezus, 
dat houdt zijn waarde en’ zal blijven bestaan.   
  
2 Geef dan uw tijd niet aan ijdele zorgen. 
Help hen, die vielen,  breng troost in hun smart. 
O, laat uw licht schijnen, blij als de morgen.  
Wijs op de Heiland, die rust geeft voor ’t hart. Refrein 
  
3 Weet, al uw arbeid, uw lijden voor Jezus, 
’t wordt door Hem zelven geschat naar zijn waard’, 
en eens daarboven, daar vinden we weder, 
vruchten van ’t zaad, dat wij strooiden op aard. Refrein 
  

Gebed 

  

Kindernevendienst 

Kinderen komen naar voren en na het aansteken van de lichten gaan zij, onder het zingen van Vlam 
van ons bestaan, 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 
  
Schriftlezing: Genesis 37: 31-33 
  

Zingen: 
1  Heiland, wank'len soms mijn schreden op de smalle weg van 't kruis; is mijn streven onstandvastig, 
is mijn goud vermengd met gruis? Laat mij in uw bijzijn blijven, houd mij in uw dienst, o Heer; louter mij 
en maak mij reiner, levend naar uw wil steeds meer.  
   
Refrein: Al mijn arbeid zij voor Jezus, Hij is 't die mijn hart behoeft. Moge Hij getrouw mij vinden als 
het vuur mijn werk beproeft.  
   
2  Diende ik om loon te krijgen? Was mijn motivatie goed? Was 'k getrouw aan mijn beloften, bracht ik 
zondaars aan uw voet? U weet alles, dierb're Jezus, 't is bekend bij U omhoog en na 't werken zie 'k 
uw oordeel in uw teder alziend oog.  
Refrein 
   
3  'k Weet: mijn arbeid heeft geen waarde als niet liefd' mij leiden zou; liefde aan een hart ontsprongen 
dat gehoorzaam is en trouw. Liefde, grenz'loos en geduldig, overtuigend en vol vuur, liefde die door 
woord en daden van U spreekt, Heer, ieder uur.  
Refrein 
  

Schriftlezing: 2 Korintiërs 4: 5-7 

  

Overdenking: “Help er is droesem in mijn goud…” 

  

Moment van stilte 

  



Zingen: NLB. 836: 1, 2, 5 

1 O Heer die onze Vader zijt, 
   vergeef ons onze schuld. 
   Wijs ons de weg der zaligheid, 
   en laat ons hart, door U geleid, 
   met liefde zijn vervuld, 
   met liefde zijn vervuld. 
  
2 Geef dat uw roepstem wordt gehoord, 
   als eenmaal bij de zee. 
   Geef dat ook wij uw nodend woord 
   vertrouwen, volgen ongestoord, 
   op weg gaan met U mee, 
   op weg gaan met U mee. 
  
5 Dat ons geen drift en pijn verblindt, 
   geen hartstocht ons verwart. 
   Maak Gij ons rein en welgezind, 
   en spreek tot ons in vuur en wind, 
   o stille stem in 't hart,  
   o stille stem in 't hart. 
  

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. 
  
Dankgebed, voorbeden en ‘Onze Vader’ 
  
Collecte en kinderen komen terug van de nevendienst 
De 1e is voor noodhulp Afrika , de 2e voor de wijkkas 

  

Zingen: BWVH. 112: 1, 2, 3  (mel. NLB 221) 
1. Wij dromen van een wereld wijd en zijd, 
waar kinderen weer onbeschadigd spelen, 
waar zachtheid zich om ons heeft uitgebreid, 
waar God een lied is in de mond van velen. 
Christus, kom, wij staan voor U bereid, 
wil met uw licht de zware aarde helen. 
  
2. Wij lopen op het ongewisse pad 
van menselijke kwetsbaarheid en zorgen. 
Wij zijn op zoek naar muren van een stad, 
naar handen waarin leven is geborgen. 
Christus, wees de kracht die ons bevat, 
wil met uw licht ons leiden naar uw morgen. 
  
3. U kent de leegte van de woestenij, 
doorstond de hitte van de wrede dagen. 
Want in U wordt het paradijs nabij, 
groeit antwoord uit het zaad van vele vragen. 
Christus, kom en wijk niet van mijn zij, 
wil met uw licht ons naar uw toekomst dragen. 
  

Zegen 
  
Gemeente zingt Amen, amen 
 
Zingen: NLB 708: 1, 6 



 1 Wilhelmus van Nassouwe 
   ben ik van duitsen bloed, 
   den vaderland getrouwe 
   blijf ik tot in den dood. 
   Een prinse van Oranje 
   ben ik vrij onverveerd, 
   den koning van Hispanje 
   heb ik altijd geëerd. 
 
6 Mijn schild ende betrouwen 
   zijt Gij, o God, mijn Heer! 
   Op U zo wil ik bouwen, 
   verlaat mij nimmermeer! 
   Dat ik toch vroom mag blijven, 
   uw dienaar t'aller stond, 
   de tirannie verdrijven 
   die mij mijn hart doorwondt 
  
 
 


