
Liturgie zondag 14 januari 2018 
Als de kerkenraad binnen is luisteren we in stilte naar een muziekstuk op orgel.                                                                            

Luiden van de klok    
    
Als de voorganger opstaat, staan allen op en zingen: 
 
NLB 287 : 1, 2, 3, 4  
1 Rond het licht dat leven doet 
groeten wij elkaar met vrede; 
wie in voor- of tegenspoed 
zegen zoekt, mag binnentreden, - 
bij de Heer zijn wij hier thuis, kind aan huis. 
  
2 Rond het boek van zijn verbond  
noemen wij elkaar bij name,  
roepen wij met hart en mond  
levenswoorden: ja en amen, - 
als de kerk van liefde leest  is het feest!  
  
3 Rond het water van de doop  
komt de Rode Zee ter sprake;  
droogvoets, tussen nood en dood  
volgen wij een brandend baken:  
in het nachtelijke uur vlamt een vuur.  
  
4 Rond de tafel, in de kring,  
staat ons land, de oogst voor ogen, -  
neem en eet, drink en gedenk,  
proef hoe zoet: Gods mededogen,  
die ons schenkt in de woestijn  brood en wijn. 
  
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: U, die onze herder wilt zijn  
 Allen: Dat wij U volgen  
Vg: Dat Gij ons bij name kent  
Allen: Leer ons U kennen  
Vg: Die hebt gezegd: Ik zal er zijn  
Allen: Wees hier aanwezig. Amen   
(Gemeente gaat zitten) 
  
Zingen: NLB 837: 1 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. 
  
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. 
  
Gebed 
 
Zingen: NLB 837: 3 
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. 
  
Schriftlezing: Psalm 23 
  
Zingen: NLB 23b 1, 2, 3, 4 en 5 
1 De Heer is mijn Herder! 'k Heb al wat mij lust; 
   Hij zal mij geleiden naar grazige weiden. 
   Hij voert mij al zachtkens aan wateren der rust. 
 
 2 De Heer is mijn Herder! Hij waakt voor mijn ziel, 
    Hij brengt mij op wegen van goedheid en zegen, 
    Hij schraagt me als ik wankel, Hij draagt me als ik viel. 
  
3 De Heer is mijn Herder! Al dreigt ook het graf, 
   geen kwaad zal ik vrezen, Gij zult bij mij wezen; 
   o Heer, mij vertroosten uw stok en uw staf! 
  
4 De Heer is mijn Herder! In 't hart der woestijn 
   verkwikken en laven zijn hemelse gaven; 
   Hij wil mij versterken met brood en met wijn. 
  
5 De Heer is mijn Herder! Hem blijf ik gewijd! 
   'k Zal immer verkeren in 't huis mijnes Heren: 
   zo kroont met haar zegen zijn liefde me altijd. 
  
Overdenking: “Een dierbaar lied” 
  
Zingen: NLB 905 1, 2, 3 en 4 (in wisselzang) 
 
Allen: 
1 Wie zich door God alleen laat leiden,  
enkel van Hem zijn heil verwacht,  
weet Hem nabij, ook in de tijden  
die dreigend zwart zijn als de nacht.  
Want wie op God alleen vertrouwt,  
heeft nooit op zand zijn huis gebouwd.  
  
Vrouwen: 
2 Wat is de winst als ik vol zorgen  
mijn lot met ach en wee beklaag?  
Vind ik er baat bij elke morgen  
de dag te zien als nieuwe plaag?  
Want ons verdriet en onze nood  
worden door klagen maar vergroot.  
  
 
 



 
Mannen: 
3 Laat dan uw stilte ook uw kracht zijn  
en leef uw leven opgewekt.  
Laat Gods genade u genoeg zijn,  
die voor u uit zijn sporen trekt.  
Hij is het zelf die ons voorziet;  
wat ons ontbreekt ontgaat Hem niet.  
  
Allen: 
4 Zing maar en bid en ga Gods wegen,  
doe wat uw hand vindt om te doen.  
Weet dat de hemel zelf u zegent,  
u brengt naar weiden fris en groen.  
Wie zich op God alleen verlaat, 
weet dat Hij altijd met ons gaat.  
  
Gebeden 
  
Inzameling van de gaven 
1e voor de diaconie    2e voor de PGEmmen 

Zingen: NLB 653: 1 en 6 
 
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! 
  
6 Gij zijt tot herder ons gegeven, 
   wij zijn de schapen die Gij weidt; 
   waar Gij ons leidt is 't goed te leven, 
   Heer, die ons voorgaat door de tijd. 
   Wie bij U blijft en naar U ziet, 
   verdwaalt in deze wereld niet. 

Zegen: Gem. zingt: Amen, Amen. 
  
 
 
 
 


