
Liturgie zondag 3 maart 2019 

PG Ichthus Emmermeer 

Als de kerkenraad binnen is wordt er in stilte naar een muziekstuk geluisterd op orgel of vleugel en 

bereiden we ons persoonlijk voor 

Luiden van de klok 

Als de voorganger opstaat, staan allen op en zingen:  Psalm 92: 1, 2 en 3 

1 Waarlijk dit is rechtvaardig  
   dat men den Here prijst, 
   dat men Hem eer bewijst  
   zijn naam is eerbied waardig 
   Wij loven in de morgen  
   uw goedertierenheid, 
   ook als de nacht zich spreidt  
   houdt ons uw hand geborgen. 
 
2 Gezegend zal Hij wezen 
   die ons bij name riep, 
   die zelf de adem schiep 
   waarmee Hij wordt geprezen; 
   laat alom musiceren, 
   met stem en instrument, 
   maak wijd en zijd bekend 
   de grote naam des Heren. 
 
3 Gij hebt mij door uw daden, 
   o Here God, verheugd. 
   Mijn hart is vol van vreugd, 
   ik juich om uw genade. 
   Hoe groot zijn uwe werken, 
   de werken  uwer hand, 
   Gij houdt het volk in stand. 
   Gij zult hun hart versterken 
 

Begroeting en bemoediging                                                                        

Voorganger: de Heer zij met u                                                                                      

Gemeente: ook met u zij de heer                                                                                                                    

Voorganger: onze hulp is in de naam van de Here God                                                                                            

Gemeente: Die hemel en aarde gemaakt heeft.                                                                                      

Voorganger: die trouw blijft tot in eeuwigheid                                                                                             

Gemeente: en niet laat varen het werk van zijn handen                                                                            

Voorganger: genade, barmhartigheid en vrede voor u, van God de Vader, de Zoon en de Heilige 

Geest.                                                                                                                                                       

Gemeente: Amen  

Zingen: Psalm 92: 7 en 8 

7 Zoals de cederbomen 
   hoog op de Libanon, 
   staan bij de levensbron 
   de nederige vromen. 
   Die in Gods huis geplant zijn, 
   zij bloeien in Gods licht 
   als palmen opgericht. 
   Hun lot zal in zijn hand zijn. 



 
8 Zij zullen vruchten dragen 
   voor 's HEREN heiligdom 
   tot in hun ouderdom, 
   tot in hun grijze dagen. 
   Welsprekend is hun leven: 
   God is hun heil, hun rots! 
   Ik loof de daden Gods, 
   zijn recht is hoog verheven. 

Welkom en inleiding 

Kyriegebed 

Zingen NLB 413: 3 

3 Heer, ontferm U over ons, 
   open uwe Vaderarmen, 
   stort uw zegen over ons, 
   neem ons op in uw erbarmen. 
   Eeuwig blijft uw trouw bestaan- 
   laat ons niet verloren gaan. 
 

Woord van genade 

Zingen NLB 413: 2 

2 Alles wat U prijzen kan, 
   U, de Eeuwige, Ongeziene, 
   looft uw liefde en zingt ervan. 
   Alle engelen, die U dienen, 
   roepen U nooit lovensmoe 
   'Heilig, heilig, heilig' toe! 

Gebed om de Heilige Geest                                                                                                             

Schriftlezing Lucas 6: 39-49 

Zingen: Hemelhoog 686 

Leid mij Heer, o machtig Heiland, 
door dit leven aan uw hand. 
Ik ben zwak, maar Gij zijt machtig, 
wees mijn Gids in ’t barre land. 
Gij, mijn sterkte, Gij mijn leider. 
vul mij met uw Geest steeds meer. 
Vul mij met uw Geest steeds meer. 
 
2 Laat mij zijn een Godsgetuige, 
sprekend van U meer en meer. 
Leid mij steeds door uwe liefde, 
groeiend naar uw beeld, o Heer. 
Brood des Levens, brood des hemels, 
voed mij dat ik groei naar U. 
Voed mij dat ik groei naar U. 
 
3 Laat door mij uw levend water 
vloeien als een klare stroom. 
O, Heer Jezus, ’t wordt steeds later  
dat uw Geest over allen koom’. 
Machtig Heiland, mijn Verlosser, 
kom, Heer Jezus, in Uw kracht. Kom, Heer Jezus, in Uw kracht. 



4 Gij, mijn sterkte, Gij mijn leider. 
vul mij met uw Geest steeds meer. 
Vul mij met uw Geest steeds meer. 
 
5 Brood des Levens, brood des hemels, 
voed mij dat ik groei naar U. 
Voed mij dat ik groei naar U.  
 
6 Machtig Heiland, mijn Verlosser, 
kom, Heer Jezus, in Uw kracht. 
Kom, Heer Jezus, in Uw kracht. 

Overdenking 

Stilte 

Zingen NLB 653: 1, 3, 5 en 7 

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! 
 
   3 Gij zijt het water ons ten leven; 
   de bronnen van de eeuwigheid 
   zijn ons ter lafenis gegeven, 
   zijn doorgebroken in de tijd. 
   O Gij, die als een bron ontspringt 
   in elk die tot U komt en drinkt.! 

 
 
5 Gij zijt de wijnstok van het leven, 
   in duizend ranken uitgebreid, 
   het leven, ons in U gegeven, 
   draagt goede vruchten op zijn tijd. 
   Laat ons uw ranken zijn voorgoed, 
   doorstroom ons met uw hartenbloed. 
 
7 O Christus, ons van God gegeven, 
   Gij tot in alle eeuwigheid 
   de weg, de waarheid en het leven, 
   Gij zijt de zin van alle tijd. 
   Vervul van dit geheimenis 
   uw kerk die in de wereld is. 

Berichten van overlijden, wij zingen:                                                                                                           

Niemand leeft voor zichzelf, niemand sterft voor zichzelf.                                                                                

Wij leven en sterven voor God, onze Heer. Aan Hem behoren wij toe. 

Dankgebed en voorbede 

Inzameling van de gaven. 1e diaconie, 2e PGEmmen 
 
Zingen:  Hemelhoog 367  

1 Wij blijven geloven dat, onder miljoenen, 
de Heer van de schepping een plan met ons heeft. 
Waar in zich zijn heil en mijn twijfels verzoenen 
en dat aan elk leven betekenis geeft. 
 



2 En ook dat zijn boodschap de mens kan bevrijden, 
hoe vast ook verstrikt in het web van de tijd, 
nog steeds kan vertroosten, verlichten, bevrijden, 
wanneer hier de levensbaan uitzichtloos lijkt. 
 
3 En dat Hij ons telkens de durf weer wil geven, 
ook nu in een wereld van steen en metaal, 
om buiten onszelf voor de ander te leven; 
ons kleine begin van zijn groot ideaal... 
 
4 Dat werk'lijkheid wordt, als het oog van de volken 
zich niet meer vergeefs naar de horizon richt, 
en ‘t morgenrood rijst, dat Zijn komst met de wolken 
verkondigt in duizenden kleuren van licht. 

Zegen: Gemeente zingt Amen, Amen 


