
Liturgie zondag 7 april 2019   
Als de kerkenraad binnen is luisteren we in stilte naar een muziekstuk, gespeeld op orgel of vleugel. 

Luiden van de klok        

Als de voorganger op staat, staan allen op en zingen: 
NLB 275: 1 en 2 

1 Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig 
   en hoe onzegbaar ons nabij. 
   Gij zijt gestadig met ons bezig 
   onder uw vleugels rusten wij. 
  
2 Gij zijt niet ver van wie U aanbidden 
   niet hoog en breed van ons vandaan. 
   Gij zijt zo mens'lijk in ons midden 
   dat Gij dit lied wel zult verstaan. 

Bemoediging en groet 
Vg: De Heer zij met U         
A: Ook met U zij de Heer 
Vg: Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige 
A: Die hemel en aarde gemaakt heeft 
Vg: O God, keer U om naar ons toe 
A: Wees hier aanwezig, licht in ons midden 
Vg: Voor heel uw schepping roepen wij 
A: Wees hier aanwezig 
Vg: voor dag en nacht 
A:  Wees onze God 
Vg: in deze stad 
A: Wees onze vrede 
Vg: In onze huizen 
A: Geef ons vrede 
Vg: In onze harten 
A: Geef ons vertrouwen dat u ons hoort en ziet  
Vg: Voor iedereen hier aanwezig, jong en oud 
A: Wees hier aanwezig als licht in ons midden. Amen. 
  

Zingen: NLB 275: 3 en 5 
  
3 Gij zijt onzichtbaar voor onze ogen 
   en niemand heeft U ooit gezien. 
   Maar wij vermoeden en geloven 
   dat Gij ons draagt, dat Gij ons dient. 
  
5 Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig 
   waar ook ter wereld mensen zijn. 
   Blijf zo genadig met ons bezig, 
   tot wij in U volkomen zijn.                                    (gem. gaat zitten) 
  

Inleiding op de dienst  
 
Zingen: ZZZ 153: 1 en 2 
1 God zwijgt  zwijgt in alle talen  
en luistert naar mensenverhalen  -stil en begaan. 
  
2 God zwijgt, valt niet in de rede  
uit eerbied voor mensengebeden  God heeft de tijd.  
 
Gebed 
 
 



Zingen: ZZZ 153: 3 en 4 
3 God zwijgt, zwijgt als mensen spreken  
die stilte verstaan als een teken - 'Ik-zal-er-zijn'. 
  
4 God zwijgt, heeft zijn stem gegeven  
aan mensen bekneld in dit leven -God geeft het woord. 
  

Lezen: Exodus 6: 2-8 
  

Zingen: ZZZ 183: 1, 2 en 3 
1 Wees de grond onder mijn voeten,    
wees het dak boven mijn hoofd;      
wijs mij richting op de route    
naar de toekomst ons beloofd,        
Wees de bron waaruit ik put    
liefde, vrede en geluk.    
  
2 Wees de stem in onze stilte  
en het oor dat ons verstaat;  
wees de warmte als de kilte  
  
onze liefde sterven laat.  
En geef steeds betekenis  
aan de vraag wat leven is.  
  
3 Wees de ziel van mijn gedachten,  
wees de drijfveer van mijn hand.  
Breng het Rijk dat wij verwachten   
mede door ons doen tot stand.  
Inspireer ons dag aan dag  
met Uw Geest en geef ons kracht.  
  
Lezen: Lucas 13: 6-9 
 
Zingen: NLB 900  
Nada te turbe nada te espante, 
quien a Dios tiene nada le falta. 
Nada te turbe, nada te espante: 
sólo Dios basta. 
  

Preek 
 
Meditatief orgelspel   
 
Zingen: NLB 903: 1 en 5 
1 Zou ik niet van harte zingen 
   Hem die zozeer mij verblijdt? 
   Want ik zie in alle dingen 
   niets dan zijn genegenheid. 
   Is de hartslag van het leven 
   niet de liefde van de Heer? 
   Liefde draagt hen meer en meer, 
   die in dienst van Hem zich geven. 
   Alle dingen hebben tijd, 
   maar Gods liefde eeuwigheid. 
  
5 Al mijn zorgen zijn zijn zorgen, 
   en zo slaap ik rustig in, 
   dat ik elke nieuwe morgen 
   opgewekt mijn werk begin. 



   Ach, in angst en in ellende 
   zou ik leven, als ik niet 
   wist, dat God de Heer mij ziet, 
   als ik God, mijn God niet kende. 
   Alle dingen hebben tijd, 
   maar Gods liefde eeuwigheid.  
  
Afkondiging overlijden,  we zingen  
Niemand leeft voor zichzelf, niemand sterft voor zichzelf.               
Wij leven en sterven voor God, onze Heer.                                                                                                      
aan Hem behoren wij toe. 
  

Gebed 
 
Collecte:1e Kerk in actie, 2e voor   PGEmmen  
                                                                            
Zingen: NLB 841: 1, 2 en 4 
 1Wat zijn de goede vruchten, die groeien aan de Geest? 
   De liefde en de vreugde, de vrede allermeest, 
   geduld om te verdragen en goedertierenheid, 
   geloof om veel te vragen, te vragen honderd - uit; 
  
2 geloof om veel te geven, te geven honderd - in, 
   wij zullen leren leven van de verwondering: 
   dit leven, deze aarde, de adem in en uit, 
   het is van Gods genade en zijn lankmoedigheid. 
  
4 Maar wie zich door de hemel laat helpen uit de droom, 
   die vindt de boom des levens, de messiaanse boom 
   en als hij zich laat enten hier in dit aardse dal, 
   dan rijpt hij in de lente tot hij vrucht dragen zal. 
  

Zegen: gemeente zingt Amen, Amen 
Zingen: NLB 425 
Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen 
van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord, 
in Christus verbonden, tezamen gezonden 
op weg in een wereld die wacht op uw woord. 
Om daar in genade uw woorden als zaden 
te zaaien tot diep in het donkerste dal, 
door liefde gedreven, om wie met ons leven 
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal. 
  
 


