
 
Liturgie voor zondag 5 maart 2023, 2e zondag in de 40dagentijd 

Voorganger: Dicky Rietveld;  ouderling: Jan Hulsbos; diaken: Petra van Kampen; 

organist: Harry Lichtendonk; koster: Like Pool; geluid: Jan Minnaard 

  

Orgelspel: Variaties op Jesu meine Freude  Christiaan Heinrich Rinck (1770-1846) 

Welkom en mededelingen   

Staande zingen wij het Intochtslied: lied 121: 1, 2, 3 en 4  Ik sla mijn ogen op en zie 

Moment van stilte  

Bemoediging     Onze hulp is in de naam van de Heer      

    die hemel en aarde gemaakt heeft      

    die trouw houdt tot in eeuwigheid      

    en niet laat varen het werk van zijn handen  

Groet                  Voorganger: De Heer is met u allen  

                Gemeente:   Zijn vrede is met u    (gemeente gaat zitten)  

Zingen  lied 314: 1 en 3 Here Jezus om uw woord 

Kyriegebed     

Glorialied:           lied 1010: 1, 2 en 3 Geef vrede Heer, geef vrede  

Gebed voor de opening van de Schriften 

1e Schriftlezing: Psalm 121 

Zingen:    lied 837: 1 en 4  Iedereen zoekt U, jong of oud  

2e Schriftlezing: Mattheus 17: 1 t/m 13 

Zingen:               lied 213: 1, 4 en 5  Morgenglans der eeuwigheid   

Verkondiging          

Meditatieve muziek:  O Jesu Christe, wahres Licht  Johann Pachelbell  (1653-1706) 

Aansluitend, zonder voorspel, zingen we lied 834: 1, 2 en 3 Vernieuw Gij mij o eeuwig licht 

 
Dienst der gebeden:  Dankgebed – voorbeden – stilgebed – Onze Vader  

Onze Vader, die in de hemel zijt, uw Naam worde geheiligd, uw koninkrijk kome, uw wil geschiede op aarde zoals 
in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden zoals ook wij onze schuldenaars 
vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.  Want van U is het koninkrijk en de kracht 
en de heerlijkheid, in eeuwigheid. Amen.  
  

Inzameling en opdracht van de gaven  

 

Slotlied  lied  704: 1, 2 en 3 Dank, dank nu allen God 

 

Wegzending en Zegen                Gemeente zingt amen, amen, amen 

 

Zingen: lied 416: 1, 2, 3 en 4 Ga met God, en Hij zal met je zijn. 

Orgelspel: Hymne, God be with you till we meet again  Ralph Vaughan Williams (1872-1958) 

 

Zoeterwoude 


