
Liturgie voor de dienst in de “Opgang”  zondag 3 mei 2020 

Zingen: Opwekking 488 

1 Heer ik kom tot U,  
neem mij hart, verander mij. 
Als ik U ontmoet vind ik rust bij U. 
Want, Heer ik heb ontdekt  
dat, als ik aan uw voeten ben,  
trots en twijfel wijken 
voor de kracht van uw liefde. 
Refrein: 
Houd mij vast, laat uw liefde stromen. 
Houd mij vast, heel dicht bij uw hart. 
ik voel uw kracht en stijg op als een arend. 
Dan zweef ik op de wind, gedragen door  
uw Geest en de kracht van uw liefde. 
 
2 Heer kom dichterbij, 
dan kan ik uw schoonheid zien 
en uw liefde voelen, diep in mij. 
en Heer leer mij uw wil  
zodat ik U steeds dienen kan  
en elke dag mag leven 
door de kracht van uw liefde. 

Stil gebed 

votum en groet 

Gebed om ontferming 

We luisteren naar Psalm 103 (Psalmen voor nu) 

Gebed om de Heilige Geest 

Eerste Schriftlezing: Psalm 102 

Zingen: Psalm 116: 1, 5, 6, 7, 8 

1 God heb ik lief, want die getrouwe Heer 
   nam, toen ik riep, met toegenegen oren 
   mijn woorden aan. Hij zal mij blijven horen 
   en levenslang ben ik niet eenzaam meer. 
 
5 O 'k heb geloofd, ik wist het wel dat Gij 
   nog met mij waart in 't diepst van mijn benauwen, 
   toen 'k in mijn angst geen mens meer kon vertrouwen 
   en leugen werd wat men mij troostend zei. 
 
6 Hoe zal ik naar geloften, toen gedaan, 
   nu danken voor de redding van mijn leven? 
   Ik heb de kelk van 's Heren heil geheven 
   en noem voor heel het volk zijn grote naam. 
 
7 De dood van een die Hem is toegewijd 
   staat God te duur. O Heer, mijns levens hoeder, 
   uw dienstknecht ben ik, dienstmaagd was mijn moeder. 
   Uw eigen ben ik, Gij hebt mij bevrijd! 
 
 
 



 
8 Voor 't oog van al de zijnen zal ik Hem 
   offers van dank naar mijn beloften brengen, 
   in 's Heren voorhof mijn gejubel mengen 
   met uw lofprijzingen, Jeruzalem 

Tweede Schriftlezing: Matteüs 25:31-46 

Zingen: NLB 1005  

1 Zoekend naar licht hier in het duister, 
   zoeken wij U, waarheid en kracht. 
   Maak ons uw volk, heilig, vol luister, 
   schijn in de donk're nacht. 
 
refrein: 
   Christus, ons licht 
   schijn door ons heen, schijn door het duister. 
   Christus, ons licht, 
   schijn ook vandaag, hier in uw huis. 
 
2 Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen  
   zoekend naar hoop, troost in uw woord.  
   Spreek door ons heen tot de verdrukten,  
   zo wordt uw stem gehoord. 
refrein: 
   3 Zoekend naar brood lijden zij honger,  
   zoekend naar water lijden zij dorst. 
   Maak ons uw brood, breek ons voor allen,  
  U bent de vredevorst. 
refrein: 
   4 Zoekend naar troost zijn velen dakloos,  
  zoekend naar warmte zijn velen koud.  
  Maak ons een huis van levende stenen,  
  schuilplaats door U gebouwd. 
refrein: 
   5 Met zoveel gaven aan ons gegeven, 
   voor zoveel leed, zoveel gemis. 
   Maak ons uw dienaars, leer ons te delen,  
   totdat uw rijk hier is. 

Overdenking 

Zingen: NLB 773  

Allen: 
   Van grond en vuur zult Gij ons maken, 
   hoog op rotsen, aan levend water, 
   van geur en smaak, van licht en stem, 
   uw evenbeeld. 
Voorzang: 
   Volk dat in duisternis gaat, 
   mensen met stomheid geslagen, 
   het zal geschieden, zegt Hij, 
   dat zij weer glanzen als nieuw. 
Allen: 
   Van licht en stem zult Gij ons maken,  
   uw evenbeeld. 
 
 
 
 



 
 
Voorzang: 
   Niet meer beklemd en verdeeld 
   niet meer in woorden gevangen 
   een en gekend en bevrijd 
   eindelijk mens zal ik zijn. 
Allen: 
   Van licht en stem zult Gij ons maken,  
   uw evenbeeld. 
Voorzang: 
   Daar staat de stoel van het recht, 
   daar zal staan de tafel der armen, 
   dan is de dag van het lam, 
   zie, Ik kom haastig, zegt Hij. 

Gebeden 

Zegen 

Zingen: Wilhelmus NLB 708: 1,6 

1 Wilhelmus van Nassouwe 
   ben ik van duitsen bloed, 
   den vaderland getrouwe 
   blijf ik tot in den dood. 
   Een prinse van Oranje 
   ben ik vrij onverveerd, 
   den koning van Hispanje 
   heb ik altijd geëerd. 

6 Mijn schild ende betrouwen 
   zijt Gij, o God, mijn Heer! 
   Op U zo wil ik bouwen, 
   verlaat mij nimmermeer! 
   Dat ik toch vroom mag blijven, 
   uw dienaar t'aller stond, 
   de tirannie verdrijven 
   die mij mijn hart doorwondt. 

 


