
   

 
 

 

 

 

 

 

 

  

Liturgie op zondag 27 maart 2022  

Orgelspel 
           
          Welkom, mededelingen en aansteken van de 

litur   Liturgie-kaars door de ovd  
            

Aanvangslied (staand)  EL 425 (naar psalm 

118)  
Dit is de dag, dit is de dag die de Heer ons geeft, 

die de Heer ons geeft.  
Wees daarom blij, wees daarom blij en zing 

verheugd en zing verheugd.  
Dit is de dag die de Heer ons geeft. Wees daarom 

blij en zing verheugd.  
Dit is de dag, dit is de dag die de Heer ons geeft. 
 

Bemoediging en groet 
V Onze hulp is in de Naam van God 
A DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
V Die trouw blijft tot in eeuwigheid 

 A EN    A NIET LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON 
V De vrede van God is met U  
A EN MET U, AMEN 
 

Stil gebed en drempelgebed  
 

Drempellied 885: 1 en 2  
1 Groot is uw trouw o Heer, mijn God en Vader. 

Er is geen schaduw van omkeer bij U. 
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde die Gij 

steeds waart, dat bewijst Gij ook nu. 
Refrein: Groot is uw trouw o Heer, (2x) iedere 

morgen aan mij weer betoond.  
Al wat ik nodig had hebt Gij gegeven, groot is uw 

trouw o Heer, aan mij betoond. 
 
2 Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden en 

uw nabijheid die sterkt en die leidt;  
kracht voor vandaag, blijde hoop voor de 

toekomst. Gij geeft het leven tot in eeuwigheid. 

Refrein: Groot is uw trouw o Heer, (2x) iedere 

morgen aan mij weer betoond. Al wat ik nodig 

had hebt Gij gegeven, groot is uw trouw o Heer, 

aan mij betoond. 
 
Gebed voor de wereld 

 
Antwoordlied 561: 1, 2 en 4 
1 O liefde die verborgen zijt in diepe stilte en 

eeuwigheid,   
erbarm u over ons bestaan, het wordt verraden 

en verdaan.  

 
2 Hoe achteloos in ons midden wordt het 

kostbaar mensenbloed gestort  
en in het onbarmhartig licht het kruis des Heren 

opgericht.  
 

4 O liefde uit de eeuwigheid, die met ons mens 

geworden zijt, 

4 O liefde uit de eeuwigheid, die met ons mens 

geworden zijt, 
wij bidden, laat ons niet alleen in al het duister 

om ons heen. 
 
Uitleg 40-dagen-project: Een slinger van 

verhalen (zie bijlagen in de mail) 
Ophangen van de poster ¨Jezus is de ware 

wijnstok¨ met het projectlied 
 
Gebed voor de lezing 
 
Antwoordlied EL 262 (naar psalm 119) 
Uw Woord is een lamp voor mijn voet en een 

licht op mijn pad. (2x)  
Uw Woord is een lamp, uw Woord is een licht,  
Uw Woord is een lamp voor mijn voet en een 

licht op mijn pad.    
Gebed voor de lezing 
 
Antwoordlied EL 262 (naar psalm 119) 
Uw Woord is een lamp voor mijn voet en een 

licht op mijn pad. (2x)  
Uw Woord is een lamp, uw Woord is een licht,  
Uw Woord is een lamp voor mijn voet en een 

licht op mijn pad.    
 
 NBV 04, 2 Kronieken 36: 14-23 

(Ballingschap en terugkeer van Israël) 
 
Lied EL 188 (2x in CANON)  

´k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God,  
want in zijn hand ligt heel mijn levenslot. Hem 

heb ik lief, zijn vrede woont in mij,  
´k zie naar hem op en weet: Hij is mij steeds 

nabij. 

 
NBV 04, Lucas 15:11-32 (gelijkenis van de 

Verloren zoon)  

 
Lied voor de kinderen: Welkom thuis 
 
Preek: Wees blij, lijden gaat voorbij ………. 
 
Orgelspel - Antwoordlied 538: 1, 3 en 4 
1. Een mens te zijn op aarde in deze wereldtijd, 

is leven van genade  
buiten de eeuwigheid, is leven van de woorden 

die opgeschreven staan  
en net als Jezus worden die  ons heeft 

voorgedaan. 

 
3. Een mens te zijn op aarde in deze wereldtijd, 

dat is de dood aanvaarden,  
de vrede en de strijd, de dagen en de nachten, 

de honger en de dorst,  
de vragen en de angsten, de kommer en de 

koorts.  
 



 

 

 

 

 
4. Een mens te zijn op aarde in deze wereldtijd, 

dat is de Geest aanvaarden  
die naar het leven leidt; de mensen niet verlaten, 

Gods woord zijn toegedaan,  
dat is op deze aarde de duivel wederstaan. 
 
Slotgebed, stil gebed en Onze Vader 
 
Collecte onder orgelspel (of bij de 

uitgang?)  
 
(Staand) Slotlied EL 382: 1 en 3 
1 Heer, uw licht en uw liefde schijnen, waar U 

bent zal de nacht verdwijnen.  
Jezus, Licht van de wereld, vernieuw ons. Levend 

Woord, ja uw waarheid bevrijdt ons. Schijn in 

mij, schijn door mij. Refrein: Kom, Jezus, kom, 

vul dit land met uw heerlijkheid. Kom Heilge 

Geest, stort op ons uw vuur. Zend uw rivier, laat 

uw heil  
heel de aard´ vervullen, Spreek Heer uw woord 

dat het licht overwint. 
 
3 Staan wij oog in oog met U Heer, daalt uw 

stralende licht op ons neer,  
zichtbaar, tastbaar wordt U in ons leven, U 

volmaakt wie volkomen zich geven.  
Schijn in mij, schijn door mij. Refrein: Kom, 

Jezus, kom, vul dit land met uw heerlijkheid. 

Kom Heilge Geest, stort op ons uw vuur. Zend 

uw rivier, laat uw heil  
heel de aard´ vervullen, Spreek Heer uw woord 

dat het licht overwint. 
 
Zending en zegen,  

beantwoord met 3x gezongen Amen 
 
Orgelspel  

 

Koffiedrinken na afloop 
 


