
Liturgie zondag 24 februari 2019 
  
Muziek vooraf 
U kunt voor de dienst naar voren gaan en een kaarsje aansteken in de wereldbol voor iets of iemand 
of voor uzelf. Ook kunt u een voorbede aanvragen op het plankje naast de wereldbol. 
  
Als de kerkenraad binnen is, wordt in stilte geluisterd naar muziek, als voorbereiding op de 
dienst. We denken na over de tekst: ‘Ziet de mens’ 
  
Luiden van de klok  
   
Als de voorganger opstaat, staan allen op en zingen: 
NLB 107: 1 en 20.  
1 Gods goedheid houd ons staande 
   zolang de wereld staat! 
   Houd dan de lofzang gaande 
   voor God die leven laat. 
   Al wie door Hem bevrijd 
   uit ongastvrije streken, 
   naar huis wordt heengeleid, 
   zal van zijn liefde spreken. 
  
20 Wie wijs is, zal de Here 
   zijn goedertierenheid 
   toezingen en vereren 
   de God die ons bevrijdt. 
   Want wie zijn hulp verlangt, 
   Hem aanroept in gebeden, 
   verlost Hij uit de angst 
   en leidt Hij tot de vrede. 
  
Begroeting en bemoediging 
V: De Heer zij met u 
G: OOK MET U ZIJ DE HEER 
V: Onze hulp is in de naam van de Here God 
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  
  
Zingen: NLB 601: 1, 2 en 3 
  
1 Licht dat ons aanstoot in de morgen, 
   voortijdig licht waarin wij staan 
   koud, een voor een, en ongeborgen, 
   licht overdek mij, vuur mij aan. 
   Dat ik niet uitval, dat wij allen 
   zo zwaar en droevig als wij zijn 
   niet uit elkaars genade vallen 
   en doelloos en onvindbaar zijn. 
  
2 Licht, van mijn stad de stedehouder, 
   aanhoudend licht dat overwint. 
   Vaderlijk licht, steevaste schouder, 
   draag mij, ik ben jouw kijkend kind. 
   Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen 
   of ergens al de wereld daagt 
   waar mensen waardig leven mogen 
   en elk zijn naam in vrede draagt. 



  
3 Alles zal zwichten en verwaaien 
   wat op het licht niet is geijkt. 
   Taal zal alleen verwoesting zaaien 
   en van ons doen geen daad beklijft. 
   Veelstemmig licht, om aan te horen 
   zolang ons hart nog slagen geeft. 
   Liefste der mensen, eerstgeboren, 
   licht, laatste woord van Hem die leeft. 
  
      Gemeente gaat zitten 
Welkom  
  
Zingen: NLB 221: 1 en 3 
1 Zo vriendelijk en veilig als het licht, 
   zo als een mantel om mij heengeslagen, 
   zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht, 
   ik roep zijn naam, bestorm Hem met mijn vragen, 
   dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt. 
   Wil mij behoeden en op handen dragen. 
  
3 Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft, 
   dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede. 
   Ontsteek die vreugde die geen einde heeft, 
   wil alle liefde aan uw mens besteden. 
   Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft- 
   Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden. 
  
Gebed 
  
Schriftlezing: Esther 4: 8 - 17 
  
Zingen: NLB 42: 1 en 7 
1 Evenals een moede hinde 
   naar het klare water smacht, 
   schreeuwt mijn ziel om God te vinden, 
   die ik ademloos verwacht. 
   Ja, ik zoek zijn aangezicht, 
   God van leven, God van licht. 
   Wanneer zal ik Hem weer loven, 
   juichend staan in zijn voorhoven? 
  
7 Hart, onrustig, vol van zorgen, 
   vleugellam geslagen ziel, 
   hoop op God en wees geborgen. 
   Hij verheft wie nederviel. 
   Eens verschijn ik voor de Heer, 
   vindt mijn ziel het danklied weer: 
   Hij, mijn God, Hij heeft mijn leven 
   altijd aan de dood ontheven. 
  
Verkondiging 
  
Zingen: NLB 906: 1 en 8 
1 God is tegenwoordig, God is in ons midden, 
   laat ons diep in 't stof aanbidden. 
   God is in ons midden, laat nu alles zwijgen 
   alles in ons voor Hem neigen. 
   Wie de stem heft tot Hem sla de ogen neder, 
   geve 't hart Hem weder. 



  
8 Heer kom in mij wonen, zij mijn hart en leven, 
   U ten heiligdom gegeven. 
   Gij die zo nabij zijt, wend mij toe uw wezen, 
   dat G'in mij uw beeld moogt lezen. 
   Waar ik ga zit of sta, 
   laat mij U aanschouwen, 
   met een stil vertrouwen. 
  
Dienst van gebeden 
  
Inzameling van de gaven 
1e collecte voor de Diaconie, 2e collecte voor de Kerk. 
Tijdens de collecte zien we de tweede bloem: Openheid 
  
Zingen: NLB  919: 1 en 4 
1 Gij die alle sterren houdt in uw hand gevangen, 
   Here God, hoe duizendvoud wekt Gij ons verlangen! 
   Ach, ons hart is verward, 
   leer het op uw lichte hoge rijk zich richten. 
  
4 Christus, stille vaste ster, o Gij licht der lichten, 
   waarnaar wij van her en der onze schreden richten, - 
   geef ons moed; 't is ons goed 
   U te zien, Getrouwe, uw hoog rijk te aanschouwen. 
  
Zegen   Gemeente: Amen, amen 
  
 
 


