
Liturgie Zondag 16 februari 2020  

Als de kerkenraad binnen is wordt er in stilte naar een muziekstuk geluisterd en bereiden we ons 

persoonlijk voor….. 

Luiden van de klok 

Als de voorganger opstaat, staan allen op en zingen: 

NLB 119: 1 en 13  

1 Welzalig wie de rechte wegen gaan, 
wie in de regels van Gods wijsheid treden. 
Zalig wie zijn getuigenis verstaan, 
van ganser harte zoeken naar zijn vrede. 
Geen onrecht en geen dwaling lokt hen aan. 
De weg der zondaars wordt door hen gemeden. 

3 Geef mij een hart dat U met vreugde groet, 
geef mij verstand - daar zal ik wel bij varen -, 
dat ik niet haak naar zilver, goud en goed, 
niet gretig schatten om mij heen vergare. 
Als Gij de weg der wet mij weten doet, 
dan zal ik die ten einde toe bewaren. 

Begroeting en bemoediging  

Voorganger: de Heer zij met u 

Gemeente:   Ook met u zij de Heer  

Voorganger: onze hulp is in de naam van de Here God 

Gemeente: Die hemel en aarde gemaakt heeft. 

Voorganger: die trouw blijft tot in eeuwigheid 

Gemeente; en niet laat varen het werk van zij handen 

Voorganger: genade, barmhartigheid en vrede voor u, van God de Vader, de Zoon en de Heilige 

Geest. 

Gemeente: Amen.                                             (gemeente gaat zitten) 

  

NLB:  213: 1, 2 en 5  

1 Morgenglans der eeuwigheid, 
   licht aan 't eeuwig Licht onttogen, 
   stel ons deze ochtendtijd 
   uwe heerlijkheid voor ogen, 
   en verdrijf door uwe macht 
   onze nacht! 
 
2 Laat als milde morgendauw 
   uw genade tot ons komen 
   en de dorstige landouw 
   van ons leven overstromen, 
   ja, verkwik ons door uw troost 
   onverpoosd. 

5 Overstroom ons met uw licht, 
   klare Zon van trouw en goedheid. 
   Treed niet met ons in 't gericht, 
   maar verblijd ons met de zoetheid 
   van des hemels zaligheid 
   voor altijd. 

Welkom en inleiding.  



Lied: Opwekking 125  

1 Heer, ik kom tot U, 
hoor naar mijn gebed. 
Vergeef mijn zonden nu, 
en reinig mijn hart. 
 
2 Met uw liefde, Heer, 
kom mij tegemoet, 
nu ik mij tot U keer, 
en maak alles goed. 
 
Genadeverkondiging: Romeinen 3: 21-24 

Loflied NLB: 868: 1, 5  

1 Lof zij de Heer, de almachtige  
   Koning der ere. 
   Laat ons naar hartelust zingen en  
   blij musiceren. 
   Kom allen saam, 
   psalmzing de heilige naam, 
   loof al wat ademt de Here. 

5Lof zij de Heer met de heerlijkste  
   naam van zijn namen, 
   christenen loof Hem met Abrahams  
   kinderen samen. 
   Hart wees gerust, 
   Hij is uw licht en uw lust. 
   Alles wat ademt zegt: Amen. 

Gebed 

Schriftlezing: Matteüs 5: 17-26 

Lied: ELB 185  

1 Leer mij uw weg, o Heer;  
Leer mij uw weg. 
Schenk van uw kracht mij meer, 
leer mij uw weg. 
Houdt mij in evenwicht, 
dat 'k voor uw aangezicht 
wandel in 't volle licht. 
Leer mij uw weg. 
 
2 Als vrees soms 't hart benauwt, 
leer mij uw weg. 
Als zorg mijn dank verflauwt, 
leer mij uw weg. 
Help mij in vreugde en pijn, 
noodweer of zonneschijn 
steeds blij in U te zijn, 
leer mij uw weg. 
 
3 Hoe ook mijn toestand wordt, 
leer mij uw weg. 
't Leven zij lang of kort, 
leer mij uw weg. 
Is dan mijn loop volbracht, 

3 Zie mij voor U staan, 
zondig en onrein. 
O Jezus, raak mij aan, 
van U wil ik zijn. 
 
4 Jezus, op uw Woord 
vestig ik mijn hoop. 
U leeft en U verhoort 
mijn bede tot U. 

 



vrees ik geen nood of macht, 
daar mijn ziel U verwacht, 
leer mij uw weg. 
 
4 Wat ook dit leven brengt,  
Hij is nabij. 
't Zij 't vreugd of droefheid schenkt,  
Hij is nabij. 
Hoe sterk ook satans macht,  
Jezus geeft licht en kracht. 
Ieder die Hem verwacht;  
Hij is nabij.           

Overdenking        

een moment van stilte na de preek 

NLB: 544: 1, 5  

1 Christus naar wie wij heten 
   heeft met zijn groot geduld 
   de Wet en de Profeten 
   ten einde toe vervuld. 
   Maar ons is aangezegd, 
   tot aan het eind der dingen 
   die uitgang te volbrengen, 
   de lange lijdensweg. 

5 Het licht van alle stralen 
   komt uit zijn aangezicht. 
   Zijn ster zal nooit meer dalen 
   en met Hem opgericht 
   verhogen zij de dag, 
   verhogen zij het leven 
   en roepen heil en zegen 
   over de aarde af. 
 

Bericht van overlijden: we zingen:  

Niemand leeft voor zichzelf, niemand sterft voor zichzelf.                                                                                  

Wij leven en sterven voor God, onze Heer, aan hem behoren wij toe.                                                                                                 

Dankgebed en voorbede                                                                                                                          

Collecte: Diaconie,  2e voor PGEmmen 

ELB 213: 1, 2, 3 en 5  ‘Ik wil jou van harte dienen’ 

1 Ik wil jou van harte dienen en als Christus voor je zijn. 
Bid dat ik genade vind, dat jij het ook voor mij kunt zijn. 
 
2 Wij zijn onderweg als pelgrims, vinden bij elkaar houvast. 
Naast elkaar als broers en zusters, dragen wij elkanders last. 
 
3 Ik zal Christus' licht ontsteken als het duister jou omvangt. 
Ik zal jou van vrede spreken waar je hart naar heeft verlangd. 
 
5 Dan zal het volmaakte komen als wij zingend voor Hem staan. 
Als wij Christus' weg van liefde en van lijden zijn gegaan. 

 
Wegzending en Zegen: gemeente zingt: Amen, Amen 


