
Liturgie zondag 19 mei 2019   
Als de kerkenraad binnen is luisteren we in stilte naar muziek: Sela, Psalm 98 als voorbereiding op 
de dienst. 

Luiden van de klok—Stilte       

Als de voorganger op staat, staan allen op en zingen: NLB 98: 1 en 2 

1 Zing een nieuw lied voor God de Here, 
   want Hij bracht wonderen tot stand. 
   Wij zien Hem heerlijk triomferen 
   met opgeheven rechterhand. 
   Zing voor de Heer, Hij openbaarde 
   bevrijdend heil en bindend recht 
   voor alle volkeren op aarde. 
   Hij doet zoals Hij heeft gezegd. 
  
2 Ja Hij is ons getrouw gebleven, 
   Hij heeft in goedertierenheid, 
   naar de belofte eens gegeven, 
   het huis van Israël bevrijd. 
   Zijn volk is veilig in zijn handen. 
   Hij heeft zijn heerlijkheid ontvouwd. 
   Zo werd tot in de verste landen 
   het heil van onze God aanschouwd. 
  
Bemoediging en groet 
v: De vrede van God zij met u!  
a: Gods vrede over heel de schepping! 
v: Wij zoeken onze hulp bij U, god  
a: want u hebt ons geschapen om mens op uw aarde te zijn.  
v: u blijft ons trouw in uw liefde,  
a: hoe we ook geworden zijn en wat we ook gedaan hebben.  
v: zie ons hier staan met onze schuld en onze hoop,  
a: met ons gemis en ons verlangen, met onze wrok en onze liefde  
v: met ons onrustige hart in al die onrust om ons heen:  
a: breng ons hart tot rust bij U.  
v: richt ons hart op de bron van nieuw leven: 
a: naar U, God, zoeken wij, op U is ons vertrouwen! 
 v: vragen wij om Gods nabijheid: 
a: Wees als opstandingslicht, hier in ons midden!, Amen 

  
Zingen: NLB 98: 3 en 4 
3 Laat heel de aarde een loflied wezen, 
   de psalmen gaan van mond tot mond. 
   De naam des Heren wordt geprezen, 
   lofzangen gaan de wereld rond. 
   Hosanna voor de grote koning, 
   verhef, bazuin, uw stem van goud, 
   de Heer heeft onder ons zijn woning, 
   de Heer die bij ons intocht houdt. 
  
4 Laat alle zeeën, alle landen 
   Hem prijzen met een blij geluid. 
   Rivieren klappen in de handen, 
   de bergen jubelen het uit. 
   Hij komt, Hij komt de aarde richten, 
   Hij komt, o volken wees verblijd, 
   Hij komt zijn koninkrijk hier stichten, 
   zijn heil en zijn gerechtigheid.              (gem. gaat zitten) 
  
Inleiding op de dienst 



  

Gebed, afgewisseld met zingen van:  
1 Kyrie eleïson, Kyrie eleïson, 
   Kyrie eleïson, Kyrie eleïson. 
  

Leefregel 
  

Zingen: NLB 314: 1 en 2 
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. 
  

Schriftlezing: Numeri 27: 12-23 

Zingen: NLB 321: 1, 2 en 3 
1 Niet als een storm, als een vloed, 
   niet als een bijl aan de wortel 
   komen de woorden van God, 
   niet als een schot in het hart. 
  
2 Maar als een glimp van de zon 
   een groene twijg in de winter, 
   dorstig en hard deze grond - 
   zo is het koninkrijk Gods. 
  
3 Stem die de stilte niet breekt 
   woord als een knecht in de wereld 
   naam zonder klank zonder macht 
   vreemdeling zonder geslacht. 
  
Schriftlezing: Johannes 10: 22-30 
 
Zingen: NLB 321: 6 en 7 
6 Niet in het graf van voorbij 
   niet in een tempel van dromen 
   hier in ons midden is Hij 
   hier in de schaduw der hoop. 
  
7 Hier in dit stervend bestaan 
   wordt Hij voor ons geloofwaardig 
   worden wij mensen van God, 
   liefde op leven en dood. 
  
Preek 
  
Meditatief orgelspel 
  
Zingen: NLB 653: 1, 3 en 6 
 
 



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.! 
  
6 Gij zijt tot herder ons gegeven, 
   wij zijn de schapen die Gij weidt; 
   waar Gij ons leidt is 't goed te leven, 
   Heer, die ons voorgaat door de tijd. 
   Wie bij U blijft en naar U ziet, 
   verdwaalt in deze wereld niet. 
  
Gebed 
 
Collecte : 1e is voor diaconie,  2e voor de wijkkas 
onder de collecte luisteren we naar Psalmen voor Nu – Psalm 98 

  
 Zingen: NLB 978: 1 en 3 
 
1 Aan U behoort, o Heer der heren, 
   de aarde met haar wel en wee, 
   de steile bergen, koele meren, 
   het vaste land, d'onzeekre zee. 
   Van U getuigen dag en nacht. 
   Gij hebt ze heerlijk voortgebracht. 
  
 
3 Gij hebt de bloemen op de velden 
   met koninklijke pracht bekleed. 
   De zorgeloze vogels melden 
   dat Gij uw schepping niet vergeet. 
   't Is alles een gelijkenis van  
    meer dan aards geheimenis. 
  
 
Zegen 
 
Zingen: NLB 978: 4 

4 Laat dan mijn hart U toebehoren 
   en laat mij door de wereld gaan 
   met open ogen, open oren 
   om al uw tekens te verstaan. 
   Dan is het aardse leven goed, 
   omdat de hemel mij begroet. 
  
 


