
Liturgie zondag 8 april 2018 
  
Als de kerkenraad binnen is luisteren we in stilte naar een muziek gespeeld op orgel of vleugel. 

Luiden van de klok              Stilte     

Als de voorganger op staat, staan allen op en zingen: 
NLB 654: 1 en 5 

1 Zing nu de Heer, stem allen in 
   met ons die God lofzingen, 
   want Hij deed ons van het begin 
   verrukkelijke dingen. 
   Hij heeft het menselijk geslacht 
   in 't licht geroepen en bedacht 
   met louter zegeningen. 
  
5 Heer Jezus, die ons hebt bezocht, 
   Gij Opgang uit den hoge, 
   die onze ziel hebt vrijgekocht, 
   dat zij U dienen moge,- 
   Gij herder die 't verloorne zoekt, 
   de hemel heeft ons niet vervloekt: 
   God is om ons bewogen. 
  
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 nieuw leven: 
a: naar u, god, zoeken wij, op u is ons vertrouwen! 
v: Vragen wij om Gods nabijheid: 
a: wees als opstandingslicht, hier in ons midden!, Amen 
  
Zingen: NLB 654: 6 
6 Zing dan de Heer, stemt allen in 
   met ons die God lof geven: 
   Hij schiep ons voor een nieuw begin, 
   hoeveel wij ook misdreven. 
   Hij riep ons uit de nacht in 't licht 
   van zijn genadig aangezicht. 
   In Christus is ons leven!                       (gem. gaat zitten) 
  
Inleiding op de dienst 
Gebed, afgewisseld met zingen van:  
Jij bent om ons bewogen, jouw liefde is ons vóór 

Jouw hart vol mededogen, blijft trouw de eeuwen door. 
  
Zingen: NLB 653: 1 en 4 

1 U kennen, uit en tot U leven, 
   Verborgene die bij ons zijt, 
   zolang ons 't aanzijn is gegeven, 
   de aarde en de aardse tijd,- 
   o Christus, die voor ons begin 
   en einde zijt, der wereld zin! 



4 Gij zijt het licht van God gegeven, 
   een zon die nog haar stralen spreidt, 
   wanneer het nacht wordt in ons leven, 
   wanneer het nacht wordt in de tijd. 
   O licht der wereld, zie er is 
   voor wie U kent geen duisternis. 
  
Lezen: Deuteronomium 1: 9-18 en Johannes 20: 19-31 

 

Zingen: NLB 362: 1 en 3 
1 Hij die gesproken heeft een woord dat gáát, 
een tocht door de woestijn, een weg ten leven, 
een spoor van licht dat als een handschrift staat 
tegen de zwartste hemel aangeschreven: 
Hij schept ons hier een nieuwe dageraad, 
Hij roept ons aan: 'Ik zal jou niet begeven'. 
  
3 Van U is deze wereld, deze tijd. 
Gij hebt uw stem tot op vandaag doen klinken. 
Uw Naam is hartstocht voor gerechtigheid, 
uw woord de bron waaruit wij willen drinken. 
Gij die tot hiertoe onze toekomst zijt - 
dat wij niet in vertwijfeling verzinken. 
  

Preek 
Meditatieve orgelmuziek 
  
Zingen: NLB 659: 1, 2, 3, 4, 5 en 6 

1 Kondig het jubelend aan, 
   laat het de windstreken horen, 
   doe het de aarde verstaan: 
   God heeft ons wedergeboren! 
  
2 Zing met een juichende stem, 
   ademt weer opgetogen, 
   dit is Jeruzalem, 
   ere zij God in den hoge! 
 3 Hier heeft de Heer ons geleid, 
   hier doet Hij Israël wonen 
   uit de ellende bevrijd, 
   God zal het lijden ons lonen. 
  
4 Wandelend in de woestijn 
   hebben wij water gevonden 
   springende als een fontein, 
   bronnen geslagen als wonden. 
  
5 Overvloed, overvloed Gods, 
   sprengen van water en leven, 
   bloed uit de flank van de rots, 
   water en bloed om het even; 
  
6 daaruit ontspringt ons bestaan, 
   zo zijn wij wedergeboren! 
   Kondig het jubelend aan, 
   laat heel de wereld het horen! 
  
Bericht van overlijden: wij 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 
Inzameling van de gaven: 1e voor diaconie en PGEmmen. 
  
Zingen: (A. Bronswijk Van Harte) 60: 1 en 2 
1 Wij leven van verwondering,  
en uit een diep vermoeden, 
dat in en om ons leven heen,  
een hand ons wil behoeden, 
dat er een hart is dat ons draagt,  
dat er een stem is die ons vraagt, 
dat God ons leidt ten goede 
  
2 Wij leven dwars door vragen heen,  
met tere zekerheden, 
dat ondanks voor- en tegenspraak,  
hier kwetsbaar wordt beleden, 
dat er een hand is die ons draagt,  
dat er een stem is die ons vraagt, 
dat God deelt in ons heden. 
  
Zegen: gemeente zingt : Amen, Amen. 
Zingen: (A. Bronswijk Van Harte) 60: 3 

3 Wij leven het mysterie uit,  
de waarheid ongemeten, 
dat al ons denken bovenuit,  
in ons een heel diep weten, 
weet dat een hand ons leven draagt,  
dat er een stem is die ons vraagt, 
die ons een God wil heten. 


