
Liturgie zondag 24 maart 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.  
  
Luiden van de klok  
   
Als de voorganger opstaat, staan allen op en zingen: 
DV 168  
1 Wij zijn naar hier gekomen om samen in dit uur 
Uw Geest te voelen stromen als ooit in wind en vuur. 
  
2 Wees – als in het verleden – aanwezig op dit feest 
opdat wij volop delen de gaven van Uw Geest. 
  
3 Wees merkbaar in ons midden, laat ons elkaar verstaan 
in zingen en in bidden. Raak met Uw Geest ons aan.  
  
4 Laat ons opnieuw ervaren hoe overweldigend 
en niet te evenaren U in en bij ons bent. 
  
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: LDH: 429 
1 Juich aard en hemel! Zing de lof van ‘s Heren majesteit! Juich! U hebt ruime dankensstof;  
kom roem Gods heerlijkheid. 
 Refrein:  Verblijd u! Wandel in Gods licht,  
   dien Hem uw leven lang en kom steeds voor     

zijn aangezicht met vrolijk lofgezang. 
  
2 De Heer is God die ons bevrijdt; Hem zij de lof en eer!  
Hij is het die zijn schapen weidt, loof, loof nu aller Heer!  
 Refrein 
  
3 Ga juichend door de tempelpoort, stem in met ‘t blijde lied dat in de voorhof wordt gehoord, God looft 
en hulde biedt. 
 Refrein 
  
4 Ja, waarlijk goed is onze Heer, goed tot in eeuwigheid; dat elk geslacht dan meer en meer zijn liefde 
en trouw verbreidt’! 
 Refrein 
  
Welkom en inleiding 
  
 
 



Zingen: Opwekking 430 
Heer, ik prijs uw grote Naam. Heel mijn hart wil ik U geven. 
Want U bent de weg gegaan die mij redding bracht en leven. 
U daalde neer van uw troon om mens te zijn. 
Van de stal naar het kruis droeg U mijn pijn; 
van het kruis naar het graf, uit het graf weer opgestaan. 
Heer, ik prijs uw grote Naam. 
  
Gebed 
  
Zingen: LDH 306 
‘k Wil zo graag vertellen wat ik vond in Jezus, sinds ik Hem gekozen heb als levensvrind.  
‘k Wil vertellen hoe mijn leven is veranderd, hoe Hij geeft wat ik in niemand anders vind. 
  
 Refrein:  Niemand die zo voor mij zorgt als Jezus.  
   Nee geen vriend is ooit zo goed als Hij.      

Niemand anders kan mij van mijn schuld    
 bevrijden. O, hoe goed is Hij voor mij! 

  
2 Jezus vond mij, levend midden in de zonde, met een hart dat alle hoop verloren had, maar Hij bracht 
mij met zijn sterke arm tot stilstand en Hij leidde me op een nieuw en lichtend pad. 
 Refrein 
  
3 Ied’re dag schenkt Hij mij nieuwe zegeningen. ‘k Ga zijn grote liefde meer en meer verstaan.  
En dat Hij ook mij zocht, zal ik pas begrijpen als ik eenmaal in zijn volheid in zal gaan. 
 Refrein 
  
Schriftlezingen:  Lucas 22: 7 - 13 
   Jona     1: 1 - 12 
  
Overdenking  “Een gewaarschuwd mens telt voor twee” 
  
Zingen: JDH 166 
1 Grijp toch de kansen, door God u gegeven. 
Kort is uw zijn hier, de tijd snelt daarheen. 
Wat toch blijft over, o zeg, van dit leven? 
D’arbeid der liefde, gedaan om u heen. 
 Refrein:  Niets is hier blijvend, niets is hier blijvend.  
   Alles, hoe schoon ook, zal eenmaal vergaan. 
   Maar wat gedaan werd uit liefde tot Jezus, 
   dat houdt zijn waarde en’ zal blijven bestaan.   
  
2 Geef dan uw tijd niet aan ijdele zorgen., 
Help hen, die vielen,  breng troost in hun smart. 
O, laat uw licht schijnen, blij als de morgen.  
Wijs op de Heiland, die rust geeft voor ’t hart.  

Refrein 
  
3 Weet, al uw arbeid, uw lijden voor Jezus, 
’t wordt door Hem zelven geschat naar zijn waard’, 
en eens daarboven, daar vinden we weder, 
vruchten van ’t zaad, dat wij strooiden op aard.   

Refrein 
  
Bericht van overlijden 
Zingen: NLB 961 
   Niemand leeft voor zichzelf, niemand sterft voor zichzelf. 
   Wij leven en sterven voor God onze Heer, 
   aan Hem behoren wij toe. 
  



Dankgebed, voorbede en “Onze Vader..” 
  
Inzameling van de gaven 
De 1e is voor KIA Sadhana (zie onder), de 2e voor de Kerk. 
  
Zingen: LDH 045 
1 Zing tot de eer van God, u die zijn naam belijdt. Bezing zijn liefde zonder grens, zijn trouw en 
majesteit. 
 Refrein:  Prijs, prijs de Heer! Halleluja! Prijs, prijs de  

Heer! Halleluja, Halleluja Hallelluja Halleluja!     
Prijs, prijs de Heer. 

  
2 Hij de verheven God, de God van heiligheid, bewijst zijn goedheid aan de mens die Hem zijn leven 
wijdt.  Refrein 
  
3 Loof, loof de Heer, uw God, die onze schuld vergeeft en die de ziel bewaren zal zodat zij eeuwig 
leeft. Refrein 
  
 4 Als bergen vast en sterk rondom Jeruzalem: zo is de Heer rondom zijn volk, als ‘t trouw blijft steeds 
aan Hem. Refrein 
  
Zegen   Gemeente: Amen, amen 
=============================================== 
 Bij de 1e collecte:  
Op platteland in India kinderarbeid tegengaan 

In de Indiase deelstaat Telangana, in het droge landbouwgebied Narsapur kunnen families maar 

nauwelijks rondkomen en moeten 12.700 kinderen werken. De Indiase organisatie Sadhana wil 

Narsapur vrij maken van kinderarbeid en deze kinderen nieuwe kansen bieden door onderwijs. 

Dat is alleen te bereiken als alle betrokken partijen met elkaar willen samenwerken: als ouders zich 
bewust worden van het belang van onderwijs, als volwassenen kinderen gaan beschermen, als 
kinderen beseffen hoe belangrijk onderwijs is en wat hun rechten zijn, als leraren niet verzuimen en 
goed onderwijs bieden, als de overheid haar verantwoordelijkheid neemt. 
Sadhana wil: 
* op 75 scholen kinderclubs oprichten 
* in 75 dorpen kinderrechtencomité’s oprichten 
* bijeenkomsten organiseren voor leraren van 75 scholen 
* ieder kwartaal schoolleiders, ambtenaren en kinderen in gesprek laten gaan 
* 75 scholen in actie krijgen in de kinderrechtenweek    
* 285 volwassenen trainen over de rechten van meisjes 
Wat kan Sadhana doen met uw bijdrage? 

Voor 6 euro krijgt een volwassene een training in kinderrechten, voor 13 euro kan Sadhana een 

kinderclub oprichten op een school, voor 26,50 euro kan Sadhana een school betrekken bij de 
kinderrechtenweek. 
  

  
 


