
Liturgie voor zondag 7 januari 2018 
  
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: Zingen: NLB 216: 1 en 2  
1 Dit is een morgen als ooit de eerste, 
zingende vogels geven hem door. 
Dank voor het zingen, dank voor de morgen, 
beide ontspringen nieuw aan het woord. 
  
2 Dauw op de aarde, zonlicht van boven, 
vochtige gaarde, geurig als toen. 
Dank voor gewassen, grassen en bomen, 
al wie hier wandelt, zie: het is goed. 
  

Bemoediging en Groet 
Vg: Eeuwige, onze God, wij die u nooit gezien hebben 
Allen: Zie ons hier staan 
Vg: Wij die van U gehoord hebben 
Allen: Hoor Gij ons aan 
Vg: Uw Naam is dat Gij mensen helpt 
Allen: Wees onze hulp 
Vg: en dat Gij alles hebt gemaakt 
Allen: maak alles nieuw 
Vg: En dat Gij aanwezig bent in elk nieuw begin 
Allen: Wees ons begin 
Vg: En dat Gij ons bij name kent 
Allen: leer ons U kennen 
Vg: die Bron van leven wordt genoemd, 
Allen: Doe ons weer leven 
 Vg: Die hebt gezegd: Ik zal er zijn 
Allen: Wees hier aanwezig. Amen 

  

Zingen: NLB 216: 3 
3 Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen, 
licht dat ooit speelde waar Eden lag. 
Dank elke morgen Gods nieuwe schepping, 
dank opgetogen Gods nieuwe dag. 
       Gemeente gaat zitten 

Inleiding op de dienst 

  

Gesprek 
  
Gebed met enkele malen gezongen:  
God, u bent liefde, bron van het leven (Taizé 54a) 

  

Zingen: NLB 848: 1, 2 en 3 
1 Al wat een mens te kennen zoekt aan waarheid en aan zin: 
het ligt verhuld in uw geheim dat eind is en begin. 
  
2 Geen mensenoog heeft dat gezien, geen oor heeft het gehoord; 
het wordt ternauwernood vermoed en aarzelend verwoord. 
  



3 De mens die naar uw wijsheid zoekt, van harte, met verstand - 
doet Gij uw wereld ondergaan als maaksel van uw hand. 
  

Leefregel 
  

Zingen: NLB 848: 4 en 5 
4 Als wij uw sporen bijster zijn, Heer, geef ons denken moed; 
leer ons te luisteren naar de Geest die doven horen doet. 
  
5 Eer aan de Vader, Zoon en Geest, aan de drie-ene macht: 
geheim dat aan de oorsprong staat en in het eind ons wacht. 
  
Lezen: Matteüs 25: 14-30 
  

Zingen:  LLO2.65: 1, 2 en 3 

1 Zoek de stilte, vind de ruimte  
in ons overvol bestaan,  
waar de hoop een plaats kan vinden,  
wij bevrijd naar binnen gaan:  
wis de chaos en de wirwar,  
wis de ogen, om te zien  
wat van waarde is en kostbaar,  
wat tot onze vrede dient.  
  
2 Stilte vraagt om ons vertrouwen,  
koelt de hitte, remt de tred.  
God, de stilte die ons aanspreekt,  
kent ons wezen, raakt de kern.  
Hij schept ruimte in ons denken,  
schaduw die de zon laat zien,  
schenkt ons moed waar wij te klein zijn,  
geeft geloven doel en zin.  
  
3 Laten wij in zijn Geest voorgaan 
open voor elkaars verdriet,  
angsten uit ons leven bannen,  
want de ruimte moet gevierd:  
ruimte voor de diepste dromen,  
ruimte voor zorgvuldigheid,  
ruimte die wij kunnen delen,  
ruimte waar de Geest geleidt!  
  
Overweging 
  

Muziek: Trinity – May you have 

  
Zingen: ZW 56: 1, 2 en 3 
1. Geschonken krijgen wij een zee van tijd. 
Het jaar ligt als een brede kuststrook open 
en nodigt ons haar stranden te belopen, 
het voetpad tussen nu en eeuwigheid. 
  

2. De tijd lift vóór ons met z'n eb en vloed: 
Bekende stromen en nieuwe getijden, 
dagen van rouw, of uren van verblijden 
en overal uw stem die ons ontmoet. 
  

 
 



3. Uw weidse ruimte nodigt mensen uit, 
om voluit op hun toekomst aan te leven. 
Moed om te zijn door moed om zich te geven. 
Een nieuwe tijd vraagt om een nieuw geluid  
  
Gesprek 

  
Gebeden 
  

Collecte 
  

Zingen: Waar je woont op deze wereld…..: 1, 2 en 3 
(mel. Welk een vriend is onze Jezus…) 
1. Waar je woont op deze wereld, tussen bloemen of beton 
elke dag is er nieuw leven, elke dag een nieuwe zon. 
Elke dag een nieuwe kans toch, om opnieuw op weg te gaan 
en te zoeken naar het wonder van de Heer in ons bestaan. 
  

2. Waar je woont op deze wereld, tussen bloemen of beton, 
tussen haat of tussen liefde, elke dag is er een zon, 
elke dag een nieuwe kans ook, ’t woord van Christus te  
verstaan, door de ogen van een ander, kijkt de Heer ons steeds weer aan. 
  

3. Waar je woont op deze wereld, tussen bloemen of beton, 
tussen twijfel, tussen hope, elke dag is er een zon. 
Elke dag een nieuwe kans toch, samen weer op weg te gaan, 
samen werken in zijn liefde, samen werken in zijn naam. 
  
Zegen,     gemeente zingt ‘Amen amen’. 
 
 


