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Liturgie Zondag 26 februari ‘23 
 
 
Muziek:’ Ich Ruf zu Dir, Herr Jesu Christ’, J.H. Buttstett (1666-1727) 
  
Welkom en mededelingen 
Gemeente gaat staan 

  
Openingslied 3 – ‘Wij zoeken U’ 
t. H. Jongerius - m. J.B. Dykes  
 

 
 
Wij horen U in oude woorden,  
hopen dat wij uw stem verstaan,  
hopen dat zij voor ons gaan verwoorden 
waarheid en leven, de bron van bestaan. 
  
Wij vragen U om behoud en zegen,  
hopen dat Gij ons bidden hoort, 
hopen dat Gij ons adem zult geven: 
geestkracht die mensen tot vrede bekoort. 
  
Votum en Groet 

Gemeente gaat zitten 
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Kyriegebed 
Lied 15 ‘Lied om vrede’. (Eigen Bundel) 
 

 
 
Kom Geest van liefde en van moed  
open het hart van diegenen 
voor wie geen leven er toe doet,  
die liefde doet verstenen.  
Laat jouw Woord in hen binnen gaan 
dat toch tot bloei mogen komen  
steden van eeuwige vrede.  
  
Dat wij niet lopen in de ban 
van steeds weer oorlogswerken.  
Maar dromen blijven dat het kan 
eind aan het recht van de sterken.  
Jouw droom die ooit wordt waargemaakt 
geluk groeit op de aarde, 
 niemand die vlucht voor een wapen.   
                       

Gebed 

  
Inleiding Thema: ‘Kies het leven….’ 
  
1e Schriftlezing Deuteronomium 30: 15,16 en 19 uit BGT 
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Lied 12: ‘Jij diep in ons verscholen’. 

 

 
 
Wij zijn om jou verlegen           
o, God in ons bestaan.  
Maak ons jou toegenegen,  
help ons te doen jouw naam.  
Maak ons toch heel en goed,  
de minste mens geborgen,  
o, God die leven doet. 
  
Wij bidden om bevrijding 
uit onze eenzaamheid,  
om gloed van nieuwe tijding 
in deze kille tijd.  
Maak ons weer heel en waar –  
de minste mens geborgen, 
o, God wij met elkaar.  
  
2e Schriftlezing Matteüs 4: 1-11 uit NBV 2021 
 
Lied 542: 1 t/m 4 ‘God roept de mens op weg te gaan’. 
  
                               Overdenking.            
                                                                                                     
Muziek: Trio (Adagio)in e-Kl-T, G.H. Stölzel (1690-1749) 
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Lied 834: 1 t/m 3 ‘Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht’. 
  
Collecten bij uitgang!                    Gebeden. 
  
Slotlied 31: ‘Lied om mee te gaan’ 
 

 
 
Laten we gaan. Geloof in de zegen       
die onze God steeds toegezegd heeft,   

in niemandsland soms worst’lend verkregen 

maar die ons hoop, moed en waakzaamheid geeft.  

Neem van hier mee, het vaste idee  

Licht blijft de kern, vaak tastend beleefd.  

                                                                                     

Neem bij het gaan de mantel van vrede 

die we behoedzaam om mogen slaan, 

waarin de Naam vol kleur is geweven.  

Vage beschutting in mensenbestaan. 

In de woestijn, vruchten en wijn: 

vrede en zegen! Laten we gaan.                      

  

ZEGEN 

  

Muziek Praeludium ET Fuga d- Mol, J.C. SIMON (1701-
1776) 
 


