
Liturgie zondag 31 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.  
Meditatieve tekst bij de liturgische bloemschikking:  
‘Wij bidden om een nieuw begin, een nieuw begin van leven. 
God,stuur ons toch uw wereld in om liefde door te geven. 
Verheug u om de thuiskomst van de ene zoon en samen 
zoeken naar een nieuw begin’ 
  
Luiden van de klok  
   
Als de voorganger opstaat, staan allen op en zingen NLB psalm 146: 1, 3, 4 
 1 Zing, mijn ziel, voor God uw Here, 
   zing die u het leven geeft. 
   Zing, mijn ziel, uw God ter ere, 
   zing voor Hem zolang gij leeft. 
   Ziel, gij zijt geboren tot 
   zingen voor de Heer uw God. 
  
3 Heil wien Jakobs God wil bijstaan, 
   heil die God ter hulpe riep. 
   Want zijn heil zal niet voorbijgaan, 
   God is trouw aan wat Hij schiep. 
   Wat in hemel, zee of aard 
   woont, is in zijn hand bewaard. 
  
4 Aan wie hongert geeft Hij spijze, 
   aan verdrukten recht gericht. 
   Wie geboeid zijn, Hij bevrijdt ze, 
   blinden geeft Hij het gezicht. 
   Hij geeft de gebukten moed 
   en heeft lief wie zijn wil doet. 
 
 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 556: 1, 2 en 5   
1 Alles wat over ons geschreven is 
   gaat Gij volbrengen deze laatste dagen, 
   alle geboden worden thans voldragen, 
   alle beproeving van de wildernis. 
  
2 Gods schepping die voor ons gesloten bleef 
   ontsluit Gij weer, Gij opent onze harten, 
   die Zoon van David zijt en Man van Smarte, 
   Koning der Joden die de dood verdreef. 
  



5 Dit is uw opgang naar Jeruzalem 
   waar Gij uw vrede stelt voor onze ogen, 
   vrede aan allen die uw naam verhogen: 
   heden hosanna, morgen kruisigt Hem! 
  
Welkom 
  
Leefregel: Mattheus 22: 37 t/m 40 
  
Zingen NLB psalm 118: 1 en 8 
1 Laat ieder 's Heren goedheid prijzen, 
   zijn liefde duurt in eeuwigheid. 
   Laat, Israël, uw lofzang rijzen: 
   Zijn liefde duurt in eeuwigheid. 
   Dit zij het lied der priesterkoren: 
  Zijn liefde duurt in eeuwigheid. 
  Gij, die de Heer vreest, laat het horen: 
   Zijn liefde duurt in eeuwigheid. 
  
8 De steen, die door de tempelbouwers 

   verachtelijk was een plaats ontzegd, 
   werd tot verbazing der beschouwers 

   ten hoeksteen door God zelf gelegd. 
   Dit werk is door Gods alvermogen, 
   door 's Heren hand alleen geschied. 
   Het is een wonder in onze ogen. 
   Wij zien het, maar doorgronden 't niet. 
  
Gebed om verlichting met de Heilige Geest 
  
Zingen: NLB  574: 1, 2, 3 

1 Glorie zij U Christus, U leed onze nood, 
U ging onze kruisweg, U stierf onze dood, 
inde nacht der nachten streed u onze strijd, 
U leed onze angsten, onze eenzaamheid. 
Kyrie eleïson, Christe eleïson, Kyrie eleïson. 
  

2 Christus is gekomen in ons aards bestaan, 
nam onze gestalte, onze zwakheid aan, 
aan het kruishout stierf Hij in gehoorzaamheid, 
Hij, de schuldeloze, scheldt de schulden kwijt. 
Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. 
  

3 Glorie zij U, Christus, licht in onze nacht, 
U verbreekt het donker, alles is volbracht; 
geef dat wij een volk zijn dat U toebehoort, 
één van ziel en levend bij uw heilig woord. 
Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. 
  
Schriftlezing:  Psalm 146  (NBV) 
  
Zingen: NLB 146A: 1, 6 
1 Laat ons nu vrolijk zingen! 
   kom, hef uw liederen aan 

   voor Hem, wie alle dingen 

   altijd ten dienste staan. 
   Ik wil de Heer daarboven 

   lofprijzen hier op aard, 
   ja, Hem van harte loven, 
   die veilig mij bewaart. 



  
6 Hij is het licht der blinden, 
   der zwakken steun en staf. 
   Die zich in rouw bevinden, 
   neemt Hij de droefheid af. 
   Maar allen die Hem haten, 
   hun wegen maakt Hij krom; 
   wat zij in trots bezaten, 
   keert Hij in gramschap om. 
  
Schriftlezing:  Marcus 10: 46 t/m52 
  
Zingen: NLB 182: 1, 2, 3, 4  
1 Blinde man, ga voort gij, 
blinde man, ga weg. 
Schreeuw niet: Here, hoor mij! 
Blinde man, ga voort gij, 
zwijg toch, waarom stoort gij 
Jezus op zijn weg? 
  

2 Blinde man, houd moed nu, 
Jezus staat al stil. 
Blinde man, Hij roept u, 
blinde man, houd moed nu, 
spring maar op en spoed u, 
hoor naar wat Hij wil. 
  
3 ‘Zoon van David, wilt Gij 
dat ik U mag zien? 

Alle kwalen heelt Gij, 
alle honger stilt Gij. 
Vraagt Gij mij: wat wilt gij? 

Heer, dat ik mag zien!’ 
  

4 Blinde man, vertrouw nu 

op wat Hij u zegt: 
uw geloof behoudt u, 
wie gelooft, aanschouwt nu! 
Blinde man, vertrouw nu, 
volg Hem op zijn weg. 
  
Overdenking:  Marcus 10: 52 
  
Zingen: NLB 534: 1, 2, 3, 4 

1 Hij die de blinden weer liet zien, hun ogen kleur liet ondervinden: 
   is zelf het licht dat ruimte geeft, ons levenslicht, de Zoon van God. 
  

2 Hij die de lammen lopen liet hun dode krachten deed ontvlammen 

   is zelf de weg tot waar geluk ons levenspad, de Zoon van God. 
  

3 Hij die de armen voedsel gaf met overdaad hen kwam verwarmen 

   is zelf het brood dat honger stilt: ons levensbrood, de Zoon van God. 
   

4 Hij die de doven horen deed  hun eigen oren deed geloven 

   is zelf het woord dat waarheid spreekt: het levend woord, de Zoon van God. 
 
Afkondigingen  -  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..’ 
  
Collecte 
1e voor Kerk in Actie, 2e voor de PGEmmen 
  
Bij de 1e collecte 

Verspreid over heel Nederland ontstaan nieuwe vormen van kerkzijn, zoals kliederkerken en 

pioniersplekken. De initiatiefnemers zoeken actief naar manieren om het Evangelie te  

delen en aan te sluiten bij zingevingvragen. 

De Protestantse Kerk steunt nieuwe pioniersplekken en kliederkerken, waar mensen de waarde van 

het christelijk geloof en de kerk kunnen ontdekken. In Rotterdam is in de vergrijzende wijk Slinge de 

‘Pioniersplek Slinge’ gestart. Sinds de start in 2013 is een levendig wijkcentrum ontstaan. Uit de vele 

tientallen bezoekers is een christelijke multiculturele gemeenschap gegroeid, die op zondag bij elkaar 

komt voor een Celebration of bijbelstudie. Doordeweeks zijn er allerlei activiteiten voor wijkbewoners, 

zoals kinderclub, taalles, maaltijden en kledingverkoop. 

  

Slotlied: NLB psalm 62: 4, 5, 7 
4 Wees stil, mijn ziel, tot God uw Heer, 
   Hij immers schenkt u altijd weer 
   zijn heil, - op Hem toch kunt gij bouwen. 
   Wankel dan niet, want Hij staat vast, 
   Hij is, ook als het onheil wast, 
   uw rots, uw enige vertrouwen. 
  

5 Voorwaar, Hij is mijn heil, mijn rots, 
   mijn naam rust in de schutse Gods. 
   O volk, uw God laat u niet vallen. 
   Als gij voor Hem uw hart uitstort, 
   vertrouw dat gij gezegend wordt: 
   God is een schuilplaats voor ons allen. 
  
 7 God stelde eens voor al zijn woord, 
   tot tweemaal toe heb ik 't gehoord,- 
   nu weet ik, dat Hij alle macht heeft. 
   Maar ook dat Gij genadig zijt, 
   o Here, die uw volk bevrijdt 
   en elk vergeldt wat hij betracht heeft. 
  
Zegen 
Gemeente: amen amen. 
 
 
  
  
 


