
 

  Liturgie op de tweede zondag van de 40dagentijd, 13 maart 2022  

  

Orgelspel 
 
 
Welkom 
 aansteken van de liturgiekaars 
 
 
orgel Openingslied NLB Lied 281: 1, 2, 3, 4, 5  
 
281:1 
Wij zoeken hier uw aangezicht. 
God, houd uw oog op ons gericht: 
Kyrie eleison! 
281:2 
Wanneer het donker ons verrast, 
houd ons dan in uw goedheid vast: 
Kyrie eleison! 
281:3 
Verschijn ons als de dageraad, 
Gij, zon die ons te wachten staat: 
Kyrie eleison! 
 
281:4 
Gij roept ons met een nieuwe naam 
uit dit genadeloos bestaan: 
Kyrie eleison! 
281:5 
Dat ieder die zich tot U wendt 
de gloed van uw genade kent. 
Kyrie eleison! 
 
stilte; woorden aan het begin 
 
orgel Zingen NLB Lied 281: 6 
 
281:6 
De zon straalt van uw aangezicht 
en zet ons leven in uw licht. 
Amen. Halleluja! 
 
Op de drempel van Uw Huis, o Heer 
 
orgel We vervolgen ons lied 281: 7, 8, 9, 10  
 
281:7 
Gij hebt uw woord gestand gedaan: 
wij zijn met Christus opgestaan! 
Amen. Halleluja! 
 
281:8 
Hij gaat ons voor, is ons vooruit. 
De schepping zingt zijn vreugde uit: 
Amen. Halleluja! 
 
 
 
  

281:9 
Het lied van wie zijn voorgegaan 
zet ons vandaag tot zingen aan: 
Amen. Halleluja! 
  
281:10 
Ontvlam in ons en vuur ons aan! 
Getroost zullen wij verder gaan. 
Amen. Halleluja! 
 
In het verhaal van Israël … 
 

 
 
YouTube Zingen Jezus is de goede herder. 
https://www.youtube.com/watch?v=-3jhQM96HOA 
Jezus is de goede herder 
Jezus Hij is overal 
Jezus is de goede herder 
Brengt mij veilig naar de stal 
 
Als je 's avonds niet kunt slapen 
Als je bang in 't donker bent 
Denk dan eens al die schapen 
Die de heer bij name kent 
 
Jezus is de goede herder 
Jezus hij is overal 
Jezus is de goede herder 
Brengt mij veilig naar de stal 
 
En wanneer je soms alleen bent 
En je hart is vol verdriet 
Denk dan aan de goede herder 
Hij vergeet Zijn schaapjes niet 
 
Jezus is de goede herder 
Jezus Hij is overal 
Jezus is de goede herder 
Brengt mij veilig naar de stal 
   
Vandaag gaat het over …  
 

https://www.youtube.com/watch?v=-3jhQM96HOA


 

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! 
 
2.  
Wat vruchtbaar in de aarde valt 
blijft daardoor juist bestaan, 
omdat Gods hand bewaren zal 
wat nooit voorbij mag gaan. 
 
Refrein 
Wij vieren een bijzonder feest, 
het leven wordt gevierd. 
En wie met ons verhalen leest 
ontdekt: dat feest is hier! 
 
Ook vandaag kijken we naar een poster 
  
Kijk eens met me mee naar de plaat  
wat zouden ze bespreken? 
 

 
 
Lezen: Joh 12: 20 33  
Jezus spreekt over zijn dood 
20 Nu was er ook een aantal Grieken naar het feest 
gekomen om God te aanbidden. 21 Zij gingen naar 
Filippus uit Betsaïda in Galilea, en vroegen of ze 
Jezus konden zien. 22 Filippus ging dat tegen Andreas 
zeggen en samen gingen ze naar Jezus. 23 Jezus zei: 
‘De tijd is gekomen dat de Mensenzoon tot majesteit 
wordt verheven. 24 Werkelijk, Ik verzeker u, als een 
graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft het één 
graankorrel, maar wanneer hij sterft brengt hij veel 
vruchten voort. 25 Wie zich aan zijn leven vastklampt, 
verliest het, maar wie in deze wereld zijn leven 
loslaat, behoudt het voor het eeuwige leven.  
 

26 Wie Mij dient moet Mij volgen: waar Ik ben zal ook 
mijn dienaar zijn, en wie Mij dient zal door de Vader 
geëerd worden. 
 
Nu word ik heel bang. Wat moet ik nu? Zeggen dat ik 
te bang ben en er voor weg loop? Maar daar ben ik 
juist voor in de wereld gekomen. Dat juist als het 
levensgevaarlijk wordt dat ik dan voorop ga. 
Jezus zegt tegen zijn Vader in de hemel: “Wilt U laten 
zien dat U er boven staat”. 
En zo maar klinkt er die stem uit de hemel: “Ik heb al 
laten zien dat ik er boven sta.”  
Er waren ook mensen die zeiden dat het gewoon een 
klap onweer was.  
Maar sommigen zeiden dat het ene engel was die dit 
juist zei tegen Jezus. 
Jezus vertelde dat die stem had geklonken voor ons. 
Hier komt het juist op aan. 
 
Zingen Je hoeft niet bang te zijn Met YouTube.  
https://www.youtube.com/watch?v=GLJslBzDmK4 
Je hoeft niet bang te zijn 
al gaat de storm tekeer. 
Leg maar gewoon je hand 
in die van onze Heer. 
 
Je hoeft niet bang te zijn 
als oorlog komt of pijn. 
De Heer zal als een muur, 
rondom je leven zijn. 
 
Je hoeft niet bang te zijn 
al gaan de lichten uit. 
God is er en Hij blijft, 
als jij je ogen sluit. 
 
Overdenking 
 
Orgelspel 
 
We gaan bidden 
 
YouTube  
Ons bidden eindigt op het “Onze Vader” melodie 
Elly en Rikkert 
https://www.youtube.com/watch?v=EGbiRPrMZLQ 
 
Aandacht voor de collecte 
 
Orgel Slotlied NLB Lied 1010: 1, 2, 4 
 
1010:1 
Geef vrede, Heer, geef vrede, 
de wereld wil slechts strijd. 
Al wordt het recht beleden, 
de sterkste wint het pleit. 
Het onrecht heerst op aarde, 
de leugen triomfeert, 
ontluistert elke waarde, 
o red ons, sterke Heer. 
  

https://www.youtube.com/watch?v=GLJslBzDmK4
https://www.youtube.com/watch?v=EGbiRPrMZLQ


  

 

 

 

1010:2 
Geef vrede, Heer, geef vrede, 
de aarde wacht zo lang, 
er wordt zo veel geleden, 
de mensen zijn zo bang, 
de toekomst is zo duister 
en ons geloof zo klein; 
o Jezus Christus, luister 
en laat ons niet alleen! 
 
1010:4 
Geef vrede, Heer, geef vrede, 
bekeer ons felle hart. 
Deel ons uw liefde mede, 
die onze boosheid tart, 
die onze mond leert spreken 
en onze handen leidt. 
Maak ons een levend teken: 
uw vrede wint de strijd! 
 
Wegzending en zegening 
 
orgel NLB Lied 415: 3 
 
415:3 
Amen, amen, amen! 
Dat wij niet beschamen 
Jezus Christus onze Heer, 
amen, God, uw naam ter eer! 

  


