
Liturgie zondag 14 april 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:  
‘Kijk naar de koning van vrede en recht 
Hij is een redder, een held die niet vecht. 
Zwaai met een palmtak en weet wat je ziet. 
Hij brengt je vreugde,maar heeft ook verdriet’ 
  
Luiden van de klok  
  
Als de voorganger opstaat, staan allen op en zingen: 
NLB 314: 1, 2, 3,  
1 Here Jezus, om uw woord zijn wij hier bijeen gekomen. 
   Laat in 't hart dat naar U hoort uw genade binnenstromen. 
   Heilig ons, dat wij U geven hart en ziel en heel ons leven. 
  
2 Ons gevoel en ons verstand zijn, o Heer, zo zonder klaarheid, 
   als uw Geest de nacht niet bant, ons niet stelt in 't licht der waarheid. 
   't Goede denken, doen en dichten  moet Gij zelf in ons verrichten. 
  
3 O Gij glans der heerlijkheid, licht uit licht, uit God geboren, 
   maak ons voor uw heil bereid, open hart en mond en oren, 
   dat ons bidden en ons zingen tot de hemel door mag dringen. 
  
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, 3, 4,5 
1 Alles wat over ons geschreven is 
   gaat Gij volbrengen deze laatste dagen, 
   alle geboden worden thans voldragen, 
   alle beproeving van de wildernis. 
  
3 Jezus, de haard van uw aanwezigheid 
   zal in ons hart een vreugdevuur ontsteken. 
   Gij gaat vooraan, Gij zult ons niet ontbreken, 
   Gij Hogepriester in der eeuwigheid. 
  
4 Gij onderhoudt de vlam van ons bestaan, 
   aan u, o Heer, ontleent het brood zijn leven, 
   ons is een lofzang in de mond gegeven, 
   sinds Gij de weg van 't offer zijt gegaan. 
 
  



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 en inleiding. 
  
Zingen: NLB psalm 63: 1 
1 Mijn God, Gij zijt mijn toeverlaat, 
   naar U Heer, strekt zich mijn verlangen. 
   Mijn hart wil niets dan U ontvangen,  
   die leven zijt en leven laat. 
   O Heer, mijn ziel en zinnen smachten 
  en dorsten naar U in een land, 
   waarop de zon verzengend brandt, - 
   schenk Gij mijn leven nieuwe krachten. 
  
Gebed: 
  
Zingen: NLB  316: 1, 2 
1 Het woord dat u ten leven riep  
   is niet te hoog, is niet te diep 
   voor mensen die 't zo traag beamen.  
   Het is een teken in uw hand,  
  een licht dat in uw ogen brandt. 
   Het roept u dag aan dag bij name. 
  
2 Het is niet aan de overzij.  
  Wat zegt gij dan: wie zal voor mij 
   de wijde oceaan bevaren,   
   wie brengt van de_overkant der zee  
   de schat der diepe wijsheid mee,  
   die 's levens raadsel kan verklaren? 
  
Schriftlezing: Mattheüs 4: 1-11         
  
OVERDENKING  
  
Zingen: NLB 316: 3, 4 
3 Het is ook in de hemel niet, 
   hoe vaak gij ook naar boven ziet 
   en droomt van bovenaardse streken. 
   Wat gij ook in de sterren leest, 
   alleen de Geest beroert de geest, 
   alleen het woord kan 't hart toespreken. 
  
4 Het woord van liefde, vrede_en recht 
   is in uw eigen mond gelegd, 
   is in uw eigen hart geschreven. 
   Rondom u klinkt de stem van God: 
   vrijspraak, vertroosting en gebod, 
   vlak vóór u ligt de weg ten leven. 
  
Dankgebed, voorbede, ‘Onze Vader’ 
  
 Inzameling van de gaven 
De 1e collecte is voor JOP, de 2e voor de wijkkas 
  
 
 



Zingen: NLB 538: 1,3,4 
1 Een mens te zijn op aarde in deze wereldtijd, 
   is leven van genade buiten de eeuwigheid, 
   is leven van de woorden die opgeschreven staan 

   en net als Jezus worden die 't ons heeft voorgedaan. 
  
3 Een mens te zijn op aarde in deze wereldtijd, 
   dat is de dood aanvaarden, de vrede en de strijd, 
   de dagen en de nachten, de honger en de dorst, 
   de vragen en de angsten, de kommer en de koorts. 
  
4 Een mens te zijn op aarde in deze wereldtijd, 
   dat is de Geest aanvaarden die naar het leven leidt: 
   de mensen niet verlaten, Gods woord zijn toegedaan, 
   dat is op deze aarde de duivel wederstaan. 
  
Zegen   Gemeente: Amen, amen 
  
 
 


