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Liturgie 9 februari 2020 

 

Votum en groet 

 

Zingen Hemelhoog 283:1,2,3 O Heer, de nacht komt over ons 

 

O Heer, de nacht komt over ons. 

Het grote oordeel wacht 

tot U zult spreken. 

O Heer, kunt U nog aanzien 

hoe uw liefde wordt veracht, 

hoe mensen breken? 

 

Ontferm U Heer.(Ontferm U Heer) 

Vergeef ons Heer, genees ons Heer 

en maak uw kerk weer nieuw. 

Herstel het recht, geef vrede. 

Doorstroom het land 

met uw gerechtigheid. 

 

O Heer, waar is de vredesduif, 

of zijn haar vleugels lam, 

voorgoed gebroken? 

O Heer, wij bouwen oorlogstuig 

en kinderen gaan dood 

van brood verstoken. 

 

Ontferm U Heer.(Ontferm U Heer) 

Vergeef ons Heer, genees ons Heer 

en maak uw kerk weer nieuw. 

Herstel het recht, geef vrede. 

Doorstroom het land 

met uw gerechtigheid. 
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O Heer, de macht van 't duister 

doet zijn gif van angst en haat 

op aarde stromen. 

O Heer, laat ons ontwaken 

met de liefde die bevrijdt. 

Laat uw rijk komen. 

 

Ontferm U Heer.(Ontferm U Heer) 

Vergeef ons Heer, genees ons Heer 

en maak uw kerk weer nieuw. 

Herstel het recht, geef vrede. 

Doorstroom het land 

met uw gerechtigheid. 

 

Zingen Hemelhoog 286:1,2,3 Vader, vol van vrees en schaamte  

 

Vader, vol van vrees en schaamte, 

buigen wij voor U. 

Heel uw werk door ons vertreden, 

klaagt ons, mensheid aan bij U. 

 

Heer ontferm U over ons, 

die schuldig voor U staan. 

U bent onze God en Redder, 

neem ons in uw liefde aan. 

 

Vader, in dit uur der waarheid, 

keren w'ons tot U. 

O, vergeef ons, Heer herstel ons, 

maak ons hart en leven nieuw. 
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Zingen Hemelhoog 276 Heer, ontferm U over ons  

 

Heer, ontferm U over ons. 

Kom, en heel ons land. 

Reinig met uw vuur, 

raak ons nu aan. 

Wij buigen neer en 

roepen tot U, Heer: 

O Heer, ontferm U over ons. 

O Heer, ontferm U over ons. 

 

Gebed  

 

Zingen Hemelhoog 115 Liefde, blijdschap, vrede 

 

Liefde, blijdschap, vrede, 

goedheid en ook trouw, 

wil de Heer je geven, 

door de Heil'ge Geest in jou. 

 

Het is vaak moeilijk om goed te doen, 

en echt voor God te leven. 

Daarom heeft de Heer, als hulp voor ons, 

zijn Heil'ge Geest gegeven. 

 

Liefde, blijdschap, vrede, 

goedheid en ook trouw, 

wil de Heer je geven, 

door de Heil'ge Geest in jou. 

 

Waar je ook bent, of wat je ook doet, 

Hij wil je steeds weer leren. 

Om door je hele doen en laten heen 

de Vader te vereren. 
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Liefde, blijdschap, vrede, 

goedheid en ook trouw, 

wil de Heer je geven, 

door de Heil'ge Geest in jou. 

 

Wanneer Gods Geest je leven leidt, 

dan zul je pas gaan merken 

dat zijn aanwezigheid je vrede geeft, 

en altijd zal versterken. 

 

Liefde, blijdschap, vrede, 

goedheid en ook trouw, 

wil de Heer je geven, 

door de Heil'ge Geest in jou. 

 

Collecte 

 

Zingen Psalm 119: 1, 3 (Nieuwe Psalmberijming) 

 

1.  Als je de weg van Gods geboden gaat, 

je voeten in het rechte spoor blijft zetten 

naar Hem blijft zoeken en het kwade laat, 

vind je geluk dankzij zijn goede wetten. 

Een zegen is wat in uw regels staat. 

U vraagt van ons dat wij er steeds op letten. 

 

3.  Bijzonder heilzaam is wat U ons zegt; 

het houdt je zuiver in je jonge jaren. 

Laat mij niet dwalen, U zoek ik oprecht. 

Ik blijf uw woord diep in mijn hart bewaren, 

want ik wil niet opstandig zijn en slecht. 

HEER die ik eer, wil mij uw wet verklaren. 

Schriftlezing 2 Petrus 1: 1-11 
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1Van Simeon Petrus, dienaar en apostel van Jezus Christus. Aan allen 

die dankzij de rechtvaardigheid van onze God en van onze redder Jezus 

Christus hetzelfde kostbare geloof hebben ontvangen als wij.2Genade 

zij u en vrede, in overvloed, door de kennis van God en van Jezus, onze 

Heer. 
3Zijn goddelijke macht heeft ons alles geschonken wat nodig is voor 

een vroom leven, door de kennis van hem die ons geroepen heeft door 

zijn majesteit en wonderbaarlijke kracht.4Hiermee zijn ons kostbare, 

rijke beloften gedaan, opdat u zou ontkomen aan het verderf dat de 

wereld beheerst als gevolg van de begeerte, en opdat u deel zou 

krijgen aan de goddelijke natuur.5Span daarom al uw krachten in om 

uw geloof te verrijken met deugdzaamheid, uw deugdzaamheid met 

kennis,6uw kennis met zelfbeheersing, uw zelfbeheersing met 

volharding, uw volharding met vroomheid,7uw vroomheid met liefde 

voor uw broeders en zusters, en uw liefde voor uw broeders en zusters 

met liefde voor allen.8Als u deze eigenschappen in overvloed bezit, is 

uw kennis van onze Heer Jezus Christus niet nutteloos maar 

vruchtbaar.9Wie ze niet bezit is kortzichtig, ja blind, en vergeet dat hij 

van zijn vroegere zonden gereinigd is.10Span u daarom des te meer in 

om uw roeping en uitverkiezing waar te maken, broeders en zusters. 

Als u dit alles doet, komt u nooit ten val11en zal u onbelemmerd 

toegang worden verleend tot het eeuwige koninkrijk van onze Heer en 

redder Jezus Christus. 

 

Preek 

 

Gebed  

 
Zingen Hemelhoog 555 Danklied  

 
Dank U, Vader van de lichten, 
voor de sterren en de maan, 
dank dat U mij niet een dwaalweg 
door de duisternis laat gaan, 
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dank U voor het licht der wereld, 
voor de zon van mijn bestaan. 
 
Dank U, Jezus, voor uw liefde, 
uw nabijheid en geduld, 
voor het offer van uw leven, 
de vergeving van mijn schuld, 
dank dat mij het licht van Pasen 
met de moed der hoop vervult. 
 
Dank U, Geest, voor al uw gaven, 
voor het goede wijd en zijd, 
voor de klank der instrumenten, 
de muziek U toegewijd, 
dank U voor een koor van stemmen, 
dit uur en te allen tijd. 

 

Zingen Hemelhoog 321 Wees mijn verlangen  

 

Wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart 

Leer mij U kennen in vreugde en smart. 

Laat mijn gedachten op U zijn gericht, 

wakend of slapend, vervuld van Uw licht. 

 

Geef mij uw wijsheid, uw woorden van eer, 

dat ik in U blijf en U in mij Heer, 

U als mijn Vader en ik als Uw kind 

dat in Uw armen geborgenheid vindt. 

 

Geeft mij Uw schild en Uw zwaard in de strijd, 

maak mij tot machtige daden bereid. 

Wees als een burcht als een toren van kracht, 

Wijs mij omhoog waar uw liefde mij wacht. 

 

Wat baat mij rijkdom of eer van een mens: 
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Bij U te wonen is al wat ik wens, 

Met als beloning dat ik op U lijk 

Hemelse Koning, pas dan ben ik rijk. 

 

Hemelse Koning, die het kwaad overwon, 

Als ik daar kom in het licht van Uw zon, 

Stralend van vreugde, 

Getooid als een bruid  

Gaat mijn verlangen  

Nog meer naar U uit.  

 

 

Zegen 


