
Liturgie  zondag 9 juli 2017 
  

Als de kerkenraad binnen is luisteren we naar een muziekstuk op piano of orgel. 
  

Luiden van de klok       
Als de voorganger opstaat, staan allen op en zingen: 
Ev. LB 58: (mannen en jongens herhalen de coupletten, als de meisjes en vrouwen het refrein zingen) 

1 Zoekt eerst het Koninkrijk van God 
en zijn gerechtigheid 
en dit alles krijgt u bovendien. 
Hallelu, halleluja. 
Refrein: 
Halleluja, halleluja, 
halleluja, halleluja. 
  
2 Men kan niet leven van brood alleen, 
maar van ieder woord, 
dat door de HEER gesproken wordt. 
Hallelu, halleluja. 
Refrein 
  
3 Bidt en u zal gegeven zijn, 
zoekt en gij zult het zien. 
Klopt en de deur zal voor u opengaan. 
Hallelu, halleluja. 
Refrein 
  
Stil gebed 
  
Votum:  
V: Onze hulp is in de naam van de HEER 
G: die hemel en aarde gemaakt heeft  
V: die trouw blijft tot in eeuwigheid  
G: en niet loslaat het werk van zijn handen. Amen 
Groet: 
V: Genade, barmhartigheid en vrede voor u, van God de Vader; de Zoon en de Heilige Geest.  
  
Zingen: NLB 66: 1,5, 7 
1 Breek, aarde, uit in jubelzangen, 
   Gods glorierijke naam ter eer. 
   Laat van alom Hem lof ontvangen. 
   Geducht zijn uwe daden, Heer. 
   Uw tegenstanders, diep gebogen, 
   aanvaarden veinzend uw beleid. 
   Heel de aarde moet uw naam verhogen, 
   psalmzingen uwe majesteit. 
  
5 Ik kom met gaven in mijn handen. 
   Zie, tot uw tempel treedt uw knecht 
   en brengt U, Heer, de offeranden, 
   U in benauwdheid toegezegd. 
   Brandoffers wil ik U bereiden 
   en zoete geuren op doen gaan. 
   Ik wil U heel mijn leven wijden: 
   aanvaard het, neem mijn offer aan. 
  
 
 
 



7 De naam des Heren zij geprezen! 
   Hij, die getrouw is en nabij, 
   heeft mijn gebed niet afgewezen. 
   De Heer is goed geweest voor mij.     (gem. gaat zitten) 
  
Inleiding op de dienst 
Gebed                          
(Kinderen mogen naar de KND.) 
 
Glorialied: EvLB 351 
1 Machtig God, sterke Rots, 
U alleen bent waardig. 
Aard’ en hemel prijzen U, 
glorie voor uw naam. 
Lam van God, hoogste Heer, 
heilig en rechtvaardig, 
stralend Licht, Morgenster, 
niemand is als U. 
Prijst de Vader, prijst de Zoon, 
prijst de Geest, die in ons woont. 
Prijst de Koning der heerlijkheid, 
prijst Hem tot in eeuwigheid. 
  
 
Schriftlezing: Marcus 16: 1-20 
 
Zingen: NLB  538: 1,2 
 
1 Een mens te zijn op aarde 
   in deze wereldtijd, 
   is leven van genade 
   buiten de eeuwigheid, 
   is leven van de woorden 
   die opgeschreven staan 
   en net als Jezus worden 
   die 't ons heeft voorgedaan. 
  
2 Een mens te zijn op aarde 
   in deze wereldtijd, 
   is komen uit het water 
   en staan in de woestijn, 
   geen god onder de goden, 
   geen engel en geen dier, 
   een levende, een dode, 
   een mens in wind en vuur. 
  
Schriftlezing: Matteus 6: 25-34 
 
Zingen: NLB 538: 3,4                                                                                                                                  
3 Een mens te zijn op aarde 
   in deze wereldtijd, 
   dat is de dood aanvaarden, 
   de vrede en de strijd, 
   de dagen en de nachten, 
   de honger en de dorst, 
   de vragen en de angsten, 
   de kommer en de koorts. 
 
 
 



  
4 Een mens te zijn op aarde 
   in deze wereldtijd, 
   dat is de Geest aanvaarden 
   die naar het leven leidt: 
   de mensen niet verlaten, 
   Gods woord zijn toegedaan, 
   dat is op deze aarde 
   de duivel wederstaan. 
  

Overdenking 
 
Zingen: NLB 978 
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. 
  
2 Gij roept het jonge leven wakker, 
   een tuin bloeit rond het open graf. 
   Er ruisen halmen op de akker 
   waar zich het zaad verloren gaf. 
   En vele korrels vormen saam 
   een kostbaar brood in uwe naam. 
  
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. 
  
 
Dankgebed en voorbeden, Onze Vader 
 
Collecte: 1e voor diaconie, 2e voor de wijkkas.  
  
Kinderen komen terug van kindernevendienst. 
  
Slotlied: Ev. Lb 413 
1 Lichtstad met uw paarlen poorten,  
wond’re stad, zo hoog gebouwd,  
nimmer heeft men op deze aarde  
ooit uw heerlijkheid aanschouwd.  
  
Refrein:  
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,  
luist’ren naar zijn liefdesstem,  
daar geen rouw meer en geen tranen  
in het nieuw Jeruzalem.  
  



2 Heilig oord vol licht en glorie,  
waar de boom des levens bloeit  
en de stroom van levend water  
door de gouden Godsstad vloeit.  
Refrein:  
  
 
3 Schoon tehuis voor moede pelgrims, 
komend uit de zandwoestijn, 
waar zij rusten van hun werken 
bij de springende fontein. 
Refrein:  
  
4 Wat een vreugde zal dat wezen,  
straks vereend te zijn met Hem  
in de stad met paarlen poorten  
in het nieuw Jeruzalem.  
Refrein:  
  
Zegen: gemeente zingt: Amen, Amen. 

  
  
 


