
Liturgie, 2 februari 2020  
Als de kerkenraad binnen is, wordt in stilte geluisterd naar muziek, als persoonlijke 
voorbereiding op de dienst. 
  
Luiden van de klok 
Zingen: NLB (Psalm) 122: 1 
1 Hoe sprong mijn hart hoog op in mij, 
   toen men mij zeide: 'Gord u aan 
   om naar des Heren huis te gaan! 
   Kom ga met ons en doe als wij!' 
   Jeruzalem, dat ik bemin, 
   wij treden uwe poorten in, 
   u, Godsstad, mogen wij ontmoeten! 
   Jeruzalem, van ver aanschouwd, 
   wel saamgevoegd en welgebouwd, 
   o schone stede, die wij groeten. 
  
Bemoediging en groet :  
 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 (Psalm) 122: 2 
2 Hoe zijn de stammen opgegaan! 
   Hier gingen ons de voeten voor 
   der pelgrims, die de Heer verkoor, 
   hier, waar uw heilige muren staan! 
   Jeruzalem, dat ik bemin, 
   wij treden uwe poorten in 
   naar 's Heren woord, om zijn naams ere! 
   Zo is het Israël gezegd: 
   hier zijn de zetels van het recht, 
   de troon, waar David zal regeren!                       (gem. gaat zitten) 
  
Welkom 
 
Zingen: Lied (Psalm) 122: 3 
3 Bidt heil toe aan dit Vredesoord: 
   dat die u mint bevredigd zij, 
   dat vrede in uw wallen zij, 
   gezegend zij uw muur en poort! 
   Jeruzalem, dat ik bemin, 
   wij treden uwe poorten in 
   om u met vrede te ontmoeten! 
   Om al mijn broeders binnen u, 
   om 's Heren tempel wil ik u, 
   o stad van God, met vrede groeten. 
  
 
 
Inleiding  
Gebed 
De aangewezen weg: Matteüs 5: 3-10 



 
Zingen: NLB 653: 7 
7 O Christus, ons van God gegeven, 
   Gij tot in alle eeuwigheid 
   de weg, de waarheid en het leven, 
   Gij zijt de zin van alle tijd. 
   Vervul van dit geheimenis 
   uw kerk die in de wereld is. 
  
Gebed 
Schriftlezing: Psalm 121 
 
Zingen: NLB 657: 1, 2, 3 en 4 
1 Zolang wij ademhalen 
   schept Gij in ons de kracht 
   om zingend te vertalen 
   waartoe wij zijn gedacht: 
   elkaar zijn wij gegeven 
   tot kleur en samenklank.  
    De lofzang om het leven 
   geeft stem aan onze dank. 
  
2 Al is mijn stem gebroken, 
   mijn adem zonder kracht, 
   het lied op andere lippen 
   draagt mij dan door de nacht. 
   Door ademnood bevangen 
   of in verdriet verstild: 
   het lied van uw verlangen 
   heeft mij aan 't licht getild! 
  
3 Het donker kan verbleken 
   door psalmen in de nacht. 
   De muren kunnen vallen: 
   zing dan uit alle macht! 
   God, laat het nooit ontbreken 
   aan hemelhoog gezang, 
   waarvan de wijs ons tekent 
   dit lieve leven lang. 
  
4 Ons lied wordt steeds gedragen 
   door vleugels van de hoop. 
   Het stijgt de angst te boven 
   om leven dat verloopt. 
   Het zingt van vergezichten, 
   het ademt van uw Geest. 
   In ons gezang mag lichten 
   het komend bruiloftsfeest. 
  
 
Het verhaal achter Psalm 121, “Je hebt zijn zegen” 
(Met drie keer een muzikaal intermezzo) 
 
Zingen: NLB (Psalm) 121 
1 Ik sla mijn ogen op 
   en zie de hoge bergen aan,  
   waar komt mijn hulp vandaan? 
   Mijn hulp is van mijn Here, die 
   dit alles heeft geschapen. 
   Mijn herder zal niet slapen. 



  
2 Uw wankle voeten zet Hij vast, 
   als gij geen uitkomst ziet:  
   uw wachter sluimert niet! 
   Zijn oog wordt door geen slaap verrast, 
   Hij wil, als steeds voor dezen,  
   Israëls wachter wezen. 
  
3 De Heer brengt al uw heil tot stand, 
   des daags en in de nacht 
   houdt Hij voor u de wacht. 
   Uw schaduw aan uw rechterhand: 
   de zon zal u niet schaden,  
   de maan doet niets ten kwade. 
  
4 De Heer zal u steeds gadeslaan, 
   Hij maakt het kwade goed,  
   Hij is het die u hoedt. 
   Hij zal uw komen en uw gaan,  
    wat u mag wedervaren,  
   in eeuwigheid bewaren. 
  
Gebeden – stil gebed – Onze Vader 
Inzameling van de gaven 
 
Zingen: NLB 655: 1, 2, 3, 4, en 5 
1 Zing voor de Heer een nieuw gezang! 
   Hij laaft u heel uw leven lang 
   met water uit de harde steen. 
   Het is vol wonderen om u heen. 
  
2 Hij gaat u voor in wolk en vuur, 
   gunt aan uw leven rust en duur 
   en geeft het zin en samenhang. 
   Zing dan de Heer een nieuw gezang! 
  
3 Een lied van uw verwondering 
   dat nòg uw naam niet onderging, 
   maar weer opnieuw geboren is 
   uit water en uit duisternis. 
  
4 De hand van God doet in de tijd 
   tekenen van gerechtigheid. 
   De Geest des Heren vuurt ons aan 
   de heilige tekens te verstaan. 
  
5 Wij zullen naar zijn land geleid 
   doorleven tot in eeuwigheid 
   en zingen bij zijn wederkeer 
   een nieuw gezang voor God de Heer. 
  
Zegen: Gemeente zingt: Amen, Amen.                                                                     
  
 


