
 Liturgie zondag 27 januari 2019 

  
Als de kerkenraad binnen is luisteren we in stilte naar een muziekstuk, gespeeld op orgel of vleugel. 

Luiden van de klok        

Als de voorganger op staat, staan allen op en zingen: 
NLB 280: 1, 2, 3 en 7  
1 De vreugde voert ons naar dit huis 
   waar 't Woord aan ons geschiedt. 
   God roept zijn Naam over ons uit 
   en wekt in ons het lied. 
  
2 Dit huis van hout en steen, dat lang 
   de stormen heeft doorstaan, 
   waar nog de wolk gebeden hangt 
   van wie zijn voorgegaan, 
  
3 dit huis, dat alle sporen draagt 
   van wie maar mensen zijn, 
   de pijler die het alles schraagt, 
   wilt Gij die voor ons zijn? 
  
7 Dit huis slijt met ons aan de tijd, 
   maar blijven zal de kracht 
   die wie hier schuilen verder leidt 
   tot alles is volbracht. 
  
Votum en Groet  
V: De Heer zij met u  
G: ook met u zij de Heer.  
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 laat varen het werk van zijn handen.  
V: Genade, barmhartigheid en vrede voor u van God; 
de Vader; de Zoon en de Heilige Geest.  
G: Amen. 
                                   (gemeente gaat zitten) 
 
Welkom en Inleiding 
 
Zingen: NLB 149: 1, 3 
1 Halleluja! laat opgetogen 
   een nieuw gezang de Heer verhogen. 
   Laat allen die Gods naam belijden 
   zich eensgezind verblijden. 
   Volk van God, loof Hem die u schiep; 
   Israël dank Hem die u riep. 
   Trek, Sion, in een blijde stoet 
   uw koning tegemoet. 
  
3 De Heer gedenkt in gunst de zijnen. 
   Hij kroont de zwakken en de kleinen. 
   Hij kent de stillen in den lande, 
   het heil is nu ophanden. 
   Wees verheugd, die de Heer verbeidt, 
   nu Hij komt en u zelf bevrijdt. 
   Prijs dan zijn naam bij dag en nacht 
   en roemt zijn grote macht. 
 



Kyriegebed   
Zingen: ELB 256  
Kyrie eleison,  kyrie eleison, Kyrie eleison. 
  
Glorialied: ELB 167:1, NLB 263: 2, ELB 167: 5 
1 Wees mijn vooruitzicht, o Heer, door de tijd; 
niets blijft voor mijn hart dan dit ene: Gij zijt. 
Vervul mijn gedachten, houd Gij er de wacht. 
Wees lichtend aanwezig bij dag en bij nacht. 
  
2 Wees Gij mijn wijsheid, de rust in mijn hart, 
bevrijding van wat mij ontstelt en verwart, 
de hoop die mij grond geeft als alles verdwijnt, 
het duister me aangrijpt, de zon niet meer schijnt. 
  
5 Zon, die de hemel met vreugde regeert, 
doorstroom met die gloed mij als Gij triomfeert! 
O Hart dat mijn hart en 't heelal houdt omvat, 
wees Gij mijn vooruitzicht en wijs mij uw Stad. 
  
Gebed om de vervulling met de Heilige Geest 
  
Schriftlezingen: Nehemia 8:10-12 en Johannes 15: 7-11 
  
Luisteren naar Taizé lied: Behüte mich Gott (naar Psalm 16) 
Overdenking 
Stilte 
  
Zingen: NLB 16b : 1,2,  
Behüte mich, Gott, ich vertraue dir, 
Du zeigst mir dem Weg zum Leben.  
Bei dir ist Freude, Freude in Fülle.  
  
Behoed mij, o God, ik vertrouw op U, 
U wijst mij de weg ten leven.  
Bij U is vreugde, blijvende vreugde.  
  
Dankgebed  en voorbeden en Onze Vader 
  
Inzameling van de gaven: 1e voor de diaconie, 2e: PGE 
  
Slotlied:  ELB 357  
1 Vreugde, vreugde, louter vreugde 
is bij U van eeuwigheid. 
Schepper, die 't heelal verheugde, 
bron van eeuw'ge vreugde zijt. 
Gij, die woont in licht en luister, 
drijft de schaduwen uiteen. 
Hij, die zoekend doolt in 't duister, 
vindt het licht bij U alleen. 
  
2 In de harmonie der sferen 
klinkt een loflied U gewijd. 
Sterren, eng'len, allen eren 
U, de Heer der heerlijkheid. 
Velden, wouden, beken, bergen, 
stromen, zeeën, alles juicht, 
Vogels, bloemen en fonteinen, 
't werk dat van uw vreugd getuigt. 
 



3 Duizend lichten, duizend kleuren 
zijn de weerglans van uw pracht; 
daarmee wilt Gij mensen beuren 
uit hun zorgen, uit hun nacht. 
Op een zee van licht en zangen 
voert Gij ons tot U omhoog. 
Gij, Heer, zijt ons hoogst verlangen; 
doof niet voor uw licht ons oog. 
  
4 Open nu ook onze ogen 
voor het ware vreugdelicht, 
opdat wij uw Naam verhogen, 
juichend voor uw aangezicht. 
Want in Christus komt Gij nader 
hem, die onder zonde zucht. 
Ieder wilt Gij zijn een Vader, 
die in Jezus tot U vlucht. 
  
5 Wil ons van uw vreugde geven, 
hef ons op tot U omhoog, 
Gever van onsterflijk leven, 
die tot ons U nederboog. 
Dan gaan wij hier zingend voorwaarts, 
onbevreesd in smart en pijn. 
Laat ons Heer, door uwe liefde 
eeuwig in uw vreugde zijn. 
  
Uitzending met Filippenzen 4: 4-7 
 
Zingen: NLB 426: 2 
 2 God zal je hoeden, Christus je voeden, 
Geest van hierboven geeft zin en zicht. 
God schenkt je warmte, geneest en omarmt je, 
vriend in het duister en gids naar het licht. 
 
Zegen 
gemeente zingt: Amen, Amen    

  

  
 
  
 
  
 
  
  
 
 


