
 

 

 

  

Liturgie op zondag 6 maart 2022  

 

Zondag 6 maart 2022 
10.00 uur in De Schutse, Appelscha 
Eerste zondag dat we op weg gaan naar het 
Paasfeest. 
 
Ouderling van dienst:  J. Hofsteenge 
Diaken van dienst:  Erwin van Beem 
Organist:   Annette Couprie 
Lector:   H. de Vegt 
Kerk TV:  Mirjam Douma  
Collecten:  1. Voorjaarszending  

2. Vorming & Toerusting 
Voorganger:   ds. W. Baas 
 
Zingen NLB Lied 939: 1, 3 
939:1 
Op U alleen, mijn licht, mijn kracht, 
stel ik mijn hoop. U zorgt voor mij. 
Door golven heen, door storm en nacht 
leidt mij uw hand. U blijft nabij. 
Uw vrede diep, uw liefde groot 
verjaagt mijn angst, verdrijft de dood. 
Mijn vaste rots, mijn fundament, 
U bent de grond waarop ik sta. 
 
939:3 
Van eerste kreet tot laatste zucht 
leef ik in U, en U in mij. 
Geen boze macht, geen kwaad gerucht, 
niets is er dat mij van U scheidt. 
Want U regeert, U overwint, 
U neemt mij aan. Ik ben Gods kind. 
Totdat U komt, mij roept voorgoed, 
bent U het doel van mijn bestaan. 
 
stilte 
 
Bij God mag je komen, 
wie je ook bent. 
Hoor maar … 
 
YouTube https://youtu.be/XPK69VtPtiw 
1. 
De God van de vrede 
geeft jou Zijn zegen 
op alle wegen 
die je zult gaan 
wanneer het meevalt 
of soms ook tegen 
bij zon en bij regen 
zal Hij naast je staan 
2. 
Hij is als een schaduw 
die met je meegaat 
jou nooit alleen laat 
want Hij is trouw 
ontvang nu de vrede 
en de genade 
van God, onze Vader 
zo zegent Hij jou 
 
 
 
 

Vandaag  
 

 
 
Een deurmat 

 
 
Met een kleur op mijn gezicht  
schrijf ik op wat beter kon 
in het zorgeloze licht 
van de stralend witte zon. 
 
Even tuur ik nog omlaag 
en daarna roep ik omhoog: 
“God, houdt U het droog vandaag? 
Of komt er een regenboog?” 
 
Als het droog blijft in het land 
sluip ik vrolijk naar de kraan 
vul een emmer tot de rand 
en ga weer op mijn stoepje staan. 
 
Daar giet ik mijn emmer leeg 
zodat niemand meer kan zien 
waarvan ik de balen kreeg, 
wat er stond in mijn top tien. 
 
En God en ik, wij kijken toe 
hoe het wegspoelt door de goot. 
En bij alles wat ik doe 
dank ik God, want Hij is groot. 
 
We willen samen bidden: 
 
 
 

https://youtu.be/XPK69VtPtiw


 

  Bij feest horen mensen, slingers, taart, lachen,  
 

  
 
Projectlied: 
Een slinger van verhalen gaat 
als teken door de tijd, 
vertelt wat ons te wachten staat: 
dat God zijn volk bevrijdt. 
 
Refrein: 
Wij vieren een bijzonder feest, 
het leven wordt gevierd. 
En wie met ons verhalen leest 
ontdekt: dat feest is hier! 
 
1.  
Maria knielt bij Jezus neer, 
zo laat zij zien wat komt. 
Het ruikt in dit verhaal naar méér: 
Gods rijk komt van de grond.  
 
Refrein: 
Wij vieren een bijzonder feest, 
het leven wordt gevierd. 
En wie met ons verhalen leest 
ontdekt: dat feest is hier! 
 
Het verhaal van vandaag zie je op deze plaat: 
 

 
 

Bijna tijd dat onze kinderen naar hun eigen ruimte 
gaan. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=a9oFT9sGuCE 
Is je deur nog op slot? 
Is je deur nog op slot? 
Van je krr krr krr doe hem open voor God 
Want de Heer wil bij je wonen 
 
En dan ben je nooit alleen 
Is je deur nog op slot? 
Is je deur nog op slot? 
Van je krr krr krr doe hem open voor God 
 
Want de Heer wil bij je wonen 
En dan ben je nooit alleen 
Je hart is net een huisje waar het gezellig is 
Maar ‘t is er nog zo donker er is iets wat ik mis 
 
Is je deur nog op slot? 
Is je deur nog op slot? 
Van je krr krr krr doe hem open voor God 
Want de Heer wil bij je wonen 
 
En dan ben je nooit alleen 
Je hart is net een huisje waar het gezellig is 
Maar ‘t is er nog zo donker er is iets wat ik mis 
Is je deur nog op slot? 
 
Is je deur nog op slot? 
Van je krr krr krr doe hem open voor God 
Want de Heer wil bij je wonen 
En dan ben je nooit alleen 
 
Je hart is net een huisje waar het gezellig is 
Maar ‘t is er nog zo donker er is iets wat ik mis 
Is je deur nog op slot? 
Is je deur nog op slot? 
 
Van je krr krr krr doe hem open voor God 
Want de Heer wil bij je wonen 
En dan ben je nooit alleen 
 
Kinderen vertrekken met het licht van hun kaars 
en de Kijkbijbel naar hun eigen ruimte 
 
Voor we in de Bijbel lezen, zingen we: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=a9oFT9sGuCE


  

 
2. 
Wees stil, want de heerlijkheid van God 
omgeeft ons in dit uur. 
Wij staan nu op heilige grond, 
waar Hij verschijnt met vuur. 
Een eeuwigdurend licht 
straalt van zijn aangezicht. 
Wees stil, want de heerlijkheid van God 
omgeeft ons in dit uur. 
3. 
Wees stil, want de kracht van onze God 
daalt neer op dit moment. 
De kracht van de God die vergeeft 
en ons genezing brengt. 
Niets is onmogelijk 
voor wie gelooft in Hem. 
Wees stil, want de kracht van onze God 
daalt neer op dit moment. 
 
Johannes 11: 55 tot Johannes 12: 11 Lector. 
Maria zalft Jezus’ voeten 
55Het was kort voor het Joodse pesachfeest, en veel 
mensen uit de omgeving gingen al vóór het feest naar 
Jeruzalem om zich te reinigen. 56 Daar keken ze uit 
naar Jezus; ze stonden in de tempel en zeiden tegen 
elkaar: ‘Wat denk je? Zou Hij niet meer naar het feest 
komen?’ 57De hogepriesters en de farizeeën hadden 
intussen opdracht gegeven Hem aan te geven als 
men wist waar Hij was, zodat ze Hem konden 
arresteren. 
121 Zes dagen voor Pesach ging Jezus naar Betanië, 
waar Lazarus woonde, die Hij uit de dood had 
opgewekt. 2 Daar hield men ter ere van Hem een 
maaltijd; Marta bediende, en Lazarus was een van de 
mensen die met Hem aanlagen. 3 Maria nam een 
kruikje vol kostbare, zuivere nardusolie, zalfde 
daarmee de voeten van Jezus en droogde ze af met 
haar haar. De geur van de olie trok door het hele 
huis. 4Judas Iskariot, een van de leerlingen, degene 
die Hem zou uitleveren, vroeg: 5‘Waarom is die olie 
niet voor driehonderd denarie verkocht om het geld 
aan de armen te geven?’  
 

6 Dat zei hij niet omdat hij zich om de armen 
bekommerde – hij was een dief: hij beheerde de kas 
en stal eruit. 7 Maar Jezus zei: ‘Laat haar, ze doet dit 
voor de dag van mijn begrafenis; 8 de armen zijn 
immers altijd bij jullie, maar Ik niet.’ 
9 Veel Joden hadden gehoord dat Jezus daar was en 
gingen naar Hem toe, niet alleen om Hemzelf, maar 
ook om Lazarus te zien, die Hij uit de dood had 
opgewekt. 10De hogepriesters beraamden intussen 
een plan om ook Lazarus te doden, 11 omdat hij er de 
oorzaak van was dat veel Joden naar Jezus gingen 
en in Hem geloofden. 
 
Pianospel (Annette) You raise me up  
 
Uitleg 
 
YouTube 
https://youtube.com/watch?v=uOjON32BOGo&featur
e=share 
Bij U ben ik thuis, 
Bij U ben ik veilig. 
In U is mijn huis, 
In U ben ik heilig, in U 
Bij U vind ik troost, 
Bij U kan ik huilen. 
In U vind ik rust, 
In U kan ik schuilen, in U. 
U neemt mij in uw armen 
En droogt mijn tranen af. 
Wat een liefde, 
Wat een liefde, 
Wat een liefde! 
Bij U is het goed, 
U geeft mij uw zegen. 
In U is mijn hoop, 
In U zijn mijn wegen, in U. 
U hebt Uzelf 
Voor mij gegeven. 
In U kan ik zijn, 
In U kan ik leven, in U. 
Ik hoef niets te verbergen, 
Want U wijst mij niet af. 
En dat ik steeds terug mag komen, 
Ook als ik ver ben afgedwaald. 
En U mij altijd wil vergeven 
Wanneer ik heb gefaald. 
Dat is liefde, U bent liefde, 
 
Voor onze gebeden uit  
gedenken we ons gemeentelid Piet van Gorkum 
 
We zingen NLB Lied 416: 3 en 4 
 
416:2 
Ga met God en Hij zal met je zijn: 
bij gevaar, in bange tijden, 
over jou zijn vleugels spreiden. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 

https://youtube.com/watch?v=uOjON32BOGo&feature=share
https://youtube.com/watch?v=uOjON32BOGo&feature=share


 

  
416:3 
Ga met God en Hij zal met je zijn: 
in zijn liefde je bewaren, 
in de dood je leven sparen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
Onze gebeden  
voor wie dat graag wil, is er nu gelegenheid een 
kaarsje aan te steken voor …  
 
Ondertussen piano spel NLB Lied 598 
 
Als alles duister is, 
ontsteek dan een lichtend vuur  
dat nooit meer dooft, 
vuur dat nooit meer dooft  
 
En er is niks op tegen het lied mee te zingen. 
 
We bidden  
 
aandacht voor de collecten 
 
kinderen komen terug. 
 
Ons laatste lied: “Gebed om zegen”  
 
Zegen mij op de weg die ik moet gaan 
Zegen mij op de plek waar ik zal staan 
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt 
O God, zegen mij alle dagen lang 
 
Vader, maak mij tot een zegen 
Ga mij niet voorbij 
Regen op mij met uw Geest, Heer 
Jezus, kom tot mij 
Als de Bron van leven 
Die ontspringt, diep in mij 
Breng een stroom van zegen 
Waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij 
 
Zegen ons waar we in geloof voor leven 
Zegen ons waar we hoop en liefde geven 
Zegen om de ander tot zegen te zijn 
O God, zegen ons tot in eeuwigheid 
 
Vader, maak ons tot een zegen 
Hier in de woestijn 
Wachtend op uw milde regen 
Om zelf een bron te zijn 
Met een hart vol vrede 
Zijn wij zegenend nabij 
Van uw liefde delend 
Waarin wij zelf tot bron van zegen zijn 
 
piano Annette 
 



 

  Liturgie op Bidstond voor gewas en arbeid, woensdag 9 maart 2022 

 

19.30 uur in De Schutse te Appelscha 
Ouderling van dienst: mw. G. de Boer  
Diaken van dienst: mw. J. Lonsain 
Lector: mw. D. Heddema  
Organist: Jan Smit  
Collecten:  1. Werelddiaconaat  

2. open kerk activiteiten  
Kerk TV : A. v.d. Zwaag   
Voorganger: ds. W. Baas 
Thema:  “Zie, aller ogen zijn op U gericht”. 
N.a.v. Psalm 145:  
 15 Allen zien hoopvol naar U uit, 

U geeft voedsel, op de juiste tijd. 
16 Gul is uw hand geopend, 
U vervult het verlangen van alles wat leeft. 

(Psalm 145) 
orgelspel 
 
kerkenraad, dominee komen binnen 
 
welkom 
 aansteken van de liturgiekaars 
 
eerste lied: NLB Lied 145: 3, 4 
145:3 
Genadig en barmhartig is de Heer, 
lankmoedig en vol goedheid altijd weer. 
Hij toont zijn gunst aan alles wat Hij schiep, 
al wat Hij uit de schoot der aarde riep. 
U loven, Heer, de werken van uw handen, 
de hemelen, de zeeën en de landen. 
U zegenen, o Heer, uw hartsbeminden 
die elke dag uw goedheid ondervinden. 
145:4 
Zij roemen in uw koningschap, o Heer, 
zij stellen in uw heerlijkheid hun eer. 
Al wie hen hoort zal weten wie Gij zijt: 
een vorst, bekleed met macht en majesteit. 
Uw heerschappij is over alle tijden, 
ieder geslacht zal zich in U verblijden. 
Die dreigen te bezwijken wilt Gij schragen 
en Gij richt op, die zijn terneergeslagen. 
 
woorden aan het begin 
 
Lied NLB Lied 145: 5 
145:5 
Zie, aller ogen zijn op U gericht, 
Heer, die te rechter tijd hun nood verlicht. 
Gij opent uwe hand, en al wat leeft 
vindt voedsel, vindt al wat het nodig heeft. 
Rechtvaardig is de Heer in al zijn wegen, 
in al zijn daden is Hij ons genegen. 
Al wie Hem aanroept, schenkt Hij zijn ontferming; 
wie Hem in waarheid aanroept, vindt bescherming. 
 
Liturgische bloemschikking 
 
Gedicht   
 

Wij komen Heere tot U  
en vragen om Uw zegen,  
voor arbeid die ik doe,  
wilt U de krachten geven. 
  
Wij komen Heere tot U  
en vragen om Uw zegen,  
voor alles wat ik zaai,  
wilt U de groeikracht geven.  
 
Wij komen Heere tot U  
en vragen om Uw zegen,  
voor alles wat ik maai,  
wilt U de rijpheid geven.  
 
Wij komen Heere tot U  
en vragen om Uw zegen,  
voor woorden die ik spreek,  
wilt U de harten openen. 
 
Wij komen Heere tot U  
en vragen om Uw zegen,  
voor liefde die ik geef  
aan al die zonder leven. 
 
Wij komen Heere tot U  
en vragen om Uw zegen  
dat ‘k vruchtbaar in Uw dienst  
tot eer van U mag leven.  
 
Wij bidden zingend uit Zingende Gezegend lied 
207 
1. 
Om bloesem aan de bomen, 
om overvloed aan vrucht, 
om vissen in de stromen, 
om vogels in de lucht, 
om volle korenaren, 
om akkers wuivend graan, 
om voedsel uit de aarde, 
roepen wij, Heer, U aan! 
2. 
Om water op het droge, 
om groei in de woestijn, 
om doorzettingsvermogen 
voor wie mistroostig zijn, 
om werk voor werkelozen, 
om toekomst, hier en nu, 
om hulp voor hulpelozen 
roepen wij, Heer, tot U! 
3. 
Om goedheid die kan delen,  
om brood dat breken kan, 
om vrede voor zovelen, 
om land voor alleman, 
om gulheid die kan geven, 
om eigen ommekeer, 
om mededeelzaam leven, 
bidden wij U, o Heer! 

https://nederlandzingt.eo.nl/liederen#!?filters=W3sibmFtZSI6IkJ1bmRlbHMiLCJ2YWx1ZXMiOiJaaW5nZW5kZSBHZXplZ2VuZCJ9XQ%3D%3D


 

  
4. 
Om hoop, geloof en liefde, 
om vrijheid en om recht – 
dat eindelijk geschiede 
al wat Gij hebt voorzegd: 
uw rijk, Heer, laat het komen, 
uw wil alom gedaan, 
dan zal aan alle bomen 
de bloesem opengaan! 
 
We lezen Psalm 145 (NBV21) lector 
1451Een loflied van David. 
U, mijn God en koning, wil ik roemen, 
uw naam prijzen tot in eeuwigheid. 
2 Elke dag opnieuw wil ik U prijzen, 
uw naam loven tot in eeuwigheid: 
3  
‘Groot is de HEER, Hem komt alle lof toe, 
zijn grootheid is niet te doorgronden.’ 
 
4 Laat geslacht na geslacht uw schepping bezingen, 
uw machtige daden verkondigen. 
5Laten zij spreken over de glorie van uw majesteit, 
ook ik wil uw wonderen bekendmaken. 
 
6Laten zij getuigen van uw geduchte daden, 
ook ik wil van uw grootheid vertellen. 
7Laten zij de roem van uw goedheid verbreiden, 
uw gerechtigheid bejubelen: 
 
8 ‘Genadig en liefdevol is de HEER, 
Hij blijft geduldig en groot is zijn trouw. 
9Goed is de HEER voor alles en allen, 
Hij ontfermt zich over heel zijn schepping.’ 
 
10Laten al uw schepselen U loven, HEER, 
en uw getrouwen U prijzen. 
11Laten zij getuigen van de luister van uw 
koningschap, 
spreken over uw machtige werken, 
12aan de stervelingen uw machtige daden 
verkondigen, 
de glorie en de glans van uw koningschap: 
13 ‘Uw koningschap omspant de eeuwen, 
uw heerschappij omvat alle geslachten.’ 
 
14 ‘Een steun is de HEER voor wie is gevallen, 
wie gebukt gaat richt Hij op. 
15 Allen zien hoopvol naar U uit, 
U geeft voedsel, op de juiste tijd. 
16Gul is uw hand geopend, 
U vervult het verlangen van alles wat leeft. 
 
17 Rechtvaardig is de HEER in alles wat Hij doet, 
heel zijn schepping blijft Hij trouw. 
18 Allen die Hem aanroepen is de HEER nabij, 
die Hem roepen in vast vertrouwen. 
 

19Hij vervult het verlangen van wie Hem eren, 
Hij hoort hun klacht en komt te hulp. 
20De HEER waakt over wie Hem liefhebben, 
maar goddelozen vaagt Hij weg.’ 
21Laat zó mijn mond de lof spreken van de HEER, 
en alles wat leeft zijn heilige naam prijzen, 
tot in eeuwigheid. 
 
Orgelspel 
  
Overdenking “Zie aller ogen zijn op U gericht”. 
 
Zingen: 
God, vergeef ons, wij vermoorden 
wat uw schepping beeldschoon gaf – 
dat wij evenwicht verstoorden 
roept om zelfgekozen straf: 
moeder aarde, die ons baarde, 
uitgeput, een massagraf. 
 
Help ons om het tij te keren, 
wijsheid, kom, wij zijn zo dom, 
gaan maar door met produceren – 
wie weet kan het roer nog om 
als wij rijken anders kijken: 
ons milieu uw eigendom. 
 
Laat ons vrolijk offers brengen, 
niet voor even – keer op keer 
duurzaam levenstijd verlengen, 
minder willen, niet steeds meer. 
Onze puinstad wordt weer tuinstad, 
hemel, daal op aarde neer! 
 
Muzikaal orgelspel 
 
Lied na de overdenking NLB Lied 246b 
246b:1 
De maan is opgekomen. 
De aarde ligt in dromen. 
De nacht is stil en klaar. 
De donk're bossen zwijgen 
en van de beemden stijgen 
de nevels wit en wonderbaar. 
 
246b:2 
De wereld die verstilde 
en zich in schemer hulde, 
wordt inniger vertrouwd 
en houdt u zo geborgen, 
dat gij verdriet en zorgen 
van heel de dag vergeten zoud. 
 
246b:3 
Ziet gij de maan? De schone 
wil zich maar half vertonen, 
toch is hij er geheel. 
Zo zijn er grote zaken 
waar wij geen ernst mee maken: 
ons oog ziet enkel maar een deel. 
 
 
  
 
 
 



 

246b:4 
Wij mensen, arm en zondig, 
onmachtig en onmondig, 
wat denken wij dan wel? 
Of wij ons al vermeten 
te menen iets te weten, 
’t is maar een droom, een schaduwspel. 
 
246b:5 
Doe ons uw heil aanschouwen, 
niet op ons oog vertrouwen, 
niet blij zijn met de schijn. 
Doe ons de eenvoud vinden, 
en, God, voor U als kind'ren 
op aarde vroom en vrolijk zijn. 
 
246b:6 
Geef dat wij zonder lijden 
uit deze wereld scheiden, 
geef ons een zachte dood. 
Hebt Gij ons weggenomen, 
doe ons dan tot U komen, 
o onze Heer en onze God! 
 
Gebeden 
 
Aandacht voor de collecten 
 
Slotlied NLB 243 
243:1 
O Heer mijn God, ook deze nacht 
zij lof en eer U toegebracht 
omdat Gij dag en duister schept 
en ons het licht gegeven hebt. 
243:2 
Om Christus’ wil doe mij niet aan 
het kwaad dat ik U heb gedaan, 
veeleer vergeef mij, Heer, en geef 
dat ik voortaan in vrede leef. 
243:3 
Neem mij de last van doodsangst af, 
dat ik te ruste ga in ’t graf. 
Leer mij te sterven dat ik mag 
vrolijk verrijzen op uw dag. 
243:4 
Is deze arbeidsdag voorbij, 
dat mij de slaap een balsem zij. 
Dan zal ik zijn in ’t nieuwe licht 
als een die graag zijn dienst verricht. 
243:5 
Wanneer mij slapeloosheid kwelt, 
geef dat uw Geest mij vergezelt. 
Laat mij niet raken in de macht 
der boze geesten van de nacht. 
243:6 
De dromen gaan hun eigen weg, 
neem Gij het duister dreigen weg. 
Verjaag de wolven van uw schaap, 
want ik ben weerloos als ik slaap. 
 

243:7 
Loof God de Heer die eeuwig leeft, 
alles uit niets geschapen heeft, 
die ons tot aan zijn dag behoedt 
en onze ogen open doet! 
 
Wegzending en zegening 
 
246b:7 
Laten wij amen zeggen 
en ons te slapen leggen. 
Kil wordt de avondwind. 
God, weer van ons het kwade 
en wees in uw genade 
met ieder eenzaam mensenkind. 
 
 
 


