
Liturgie muziekdienst zondag 11 maart 2018 
4e zondag van de veertigdagentijd 
m.m.v. leden van de wijkgemeente Emmermeer. 

Bij deze dienst: In deze dienst wordt volop muziek gemaakt. We luisteren ernaar en zingen natuurlijk ook zelf! 
Het is vandaag de 4e zondag in de 40 dagen tijd.   
Bijna lente en tegelijk bevinden we ons midden in de veertigdagentijd.  
De tijd waarin we toeleven naar Pasen.  
Het thema is ‘eerste oogst': iets om je op te verheugen! 
We lezen uit: Jozua 4: 19-5,1.10-12 Over de doortocht door de Jordaan en van de eerste oogst.  
 

Vooraf oefenen we: Tussentijds 24: 1, 7 en 9 ‘Wij gaan met heel Gods volk’   
 

Als de kerkenraad binnen is luisteren we naar ‘Imaginary landscapes ‘van Laurens van Rooyen 
gespeeld op piano door Bert Melis. 

Luiden van de klok       Stilte     

Als de voorganger achter de tafel staat, staan allen op … 
voorganger: onze hulp is in de naam van de eeuwige, 
gemeente:  die hemel en aarde gemaakt heeft. 
voorganger: die trouw houdt tot in eeuwigheid 
gemeente:   en niet loslaat wat zijn hand begon. Amen 
  
Zingen: NLB 276: 1 en 2 
1 Zomaar een dak boven wat hoofden, 
   deur die naar stilte openstaat. 
   Muren van huid, ramen als ogen, 
   speurend naar hoop en dageraad. 
   Huis dat een levend lichaam wordt, 
   als wij er binnengaan 
   om recht voor God te staan. 
  
2 Woorden van ver, vallende sterren, 
   vonken verleden hier gezaaid. 
   Namen voor hem, dromen, signalen, 
   diep uit de wereld aangewaaid. 
   Monden van aarde horen en zien, 
   onthouden, spreken voort 
   Gods vrij en lichtend woord.         (gem. gaat zitten) 
 
Inleidend woord 
  
Muziek: Rinus Wanders zingt: Dank u Heer en Tussen kroegen en kerken 
  
Gebed  
  
Zingen: NLB 104a voorzang door Iena Pals 
Zend Ge uw ademtocht, uw werken ontstaan: 
het gelaat van de aarde vernieuwt Gij. (2x) 
 
Allen Refrein:  
Zend Ge uw ademtocht, uw werken ontstaan: 
het gelaat van de aarde vernieuwt Gij. (2x) 
  
voorzang  
1  Loof, mijn ziel, de Heer! 
Heer, mijn God, hoe ontzaglijk zijt Gij, 
met glans en luister bekleed, 
gehuld in een mantel van licht. 
refrein 



  
voorzang  
2 Gij grondde de aarde op haar zuilen, 
onwrikbaar, eeuwig van duur, 
dekte haar met een sluier, de oerzee. 
Het water stond boven de bergen. 
refrein 
  
voorzang  
3 Ongeteld zijn uw werken, o Heer, 
Gij schiep ze alle met wijsheid. 
Van uw rijkdom vervuld is de aarde. 
Eeuwig zij de roem van de Heer. 
  
Muziek: Ingrid de Jonge en Janneke de Valk spelen op de saxofoon een duet van Mozart ’Menuetto’ 
  
Als gebed om licht van Gods geest zingen we: NLB 314: 1 en 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. 
  
Muziek: Corry Brans speelt op de piano River flows in you van Yiruma 
  
Lezing uit Jozua 4: 19-5, 1.10-12 
  
Voordracht, muziek: NLB 612 door Dien Post tekst en Iena Pals fluit   
  
Zingen: Tussentijds 24:1, 7 en 9 
1 Wij gaan met heel Gods volk 
   op weg achter de wolk 
   een pad dwars door de zee 
   en God gaat met ons mee. 
  
Refrein: 
   O Heer die ons bevrijdde, 
   ons uit het diensthuis leidde, 
   wijs ons met uitgestrekte hand 
   de weg naar het beloofde land! 
  
7 Wij krijgen dorst, wij zijn 
   het moe in de woestijn. 
   Maar Mozes, boos en trots, 
   slaat water uit de rots. 
Refrein 
  
9 Wij gaan door de Jordaan 
   en dragen stenen aan 
   voor heel het nageslacht, 
   een teken van Gods macht.   Refrein 



Meditatie 
  
Zingen: Zingender Wijs 158: 1, 2, 3 en 4 
1 Wie voor Gods weg gekozen heeft 
om het beloofde land 
te vinden, daar waar leven leeft, 
die leeft in nieuw verband. 
  
2 Die leeft vanuit een nieuw verbond 
en trekt door de Jordaan, 
gedoopt in licht en morgenstond, 
gegrond in nieuw bestaan. 
  
3 Gegrond in nieuwe zekerheid, 
mag, wie Gods teken draagt, 
belofte zijn en steeds bereid 
te gaan waar God hem vraagt. 
  
4 Geloven is een wandeling 
naar het beloofde land 
aangaan in hart en handeling, 
is leven aan Gods hand. 
  
Muziek: Andantino Luigi Cherubini, fluit Iena, piano Bert   
  
Dankgebed en voorbeden, afgesloten met het Onze Vader 
  
Mededelingen 

  
Inzameling van de gaven  
1e voor School Haïti (zendingsbusje), 2e voor PGEmmen.  
 
Bij de eerste collecte: Het volgen van onderwijs is het begin van het einde van armoede 
Vanuit deze overtuiging begon Marijke Zaalberg in 1998 in de bergen ten zuiden van Port au Prince in 
Haïti met het geven van onderwijs: het ontstaan van Stichting Naar School in Haïti. Inmiddels is deze 
school uitgegroeid tot een hoofdgebouw met zestien lokalen, een keuken, een kinderopvanghuis, een 
vrijwilligersverblijf, een eigen watervoorziening, vier houten kleuterlokalen en een moestuin. Ruim 800 
kinderen volgen er onderwijs; van de eerste klas kleuterschool tot en met de derde klas middelbare 
school. Daarnaast krijgen de kinderen iedere schooldag een warme maaltijd, voor hen vaak de enige 
maaltijd op een dag. Ook wordt, indien nodig, hulp geboden op het gebied van tijdelijk onderdak, 
medische zorg en hulp aan kinderen die naar andere scholen gaan. Vanuit de school worden ook 
projecten opgezet en uitgevoerd om de leefomstandigheden voor de bewoners in het gebied rondom 
de school te verbeteren. Het uitdelen van zaden, bonen, geiten en hulp bij het bouwen van aardbeving 
en orkaan bestendige huisjes zijn daar voorbeelden van.  
Haïti is één van de armste landen van de wereld. Een land waar meer dan 80% van de mensen 
analfabeet en werkloos is. Een land dat regelmatig wordt geteisterd door natuurgeweld. Maar ook een 
land waar kinderen die gesteund worden door Stichting Naar School in Haïti een kans krijgen op een 
beter bestaan. Helpt u mee deze kinderen een kans te geven op een beter bestaan? Hartelijk dank. 
 
  
Zingen: NLB 978:1, 3 en 4   
  
1 Aan U behoort, o Heer der heren, 
   de aarde met haar wel en wee, 
   de steile bergen, koele meren, 
   het vaste land, d'onzeekre zee. 
   Van U getuigen dag en nacht. 
   Gij hebt ze heerlijk voortgebracht. 
  
 



3 Gij hebt de bloemen op de velden 
   met koninklijke pracht bekleed. 
   De zorgeloze vogels melden 
   dat Gij uw schepping niet vergeet. 
   't Is alles een gelijkenis 
   van meer dan aards geheimenis. 
  
4 Laat dan mijn hart U toebehoren 
   en laat mij door de wereld gaan 
   met open ogen, open oren 
   om al uw tekens te verstaan. 
   Dan is het aardse leven goed, 
   omdat de hemel mij begroet. 
  
 
Zegen, als amen: zingen wij: NLB 425  
 
Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen 
van hier, uit dit huis  waar uw stem wordt gehoord, 
in Christus verbonden, tezamen gezonden 
op weg in een wereld die wacht op uw woord. 
Om daar in genade uw woorden als zaden 
te zaaien tot diep in het donkerste dal, 
door liefde gedreven, om wie met ons leven 
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal. 
  
 
  
 
  
 


