
Liturgie 29 januari 2023, 10.00 uur 
Voorganger: ds. E.E. Bouter, organist: Anthon den Braber 

 
Zingen Psalm 63: 1 

 
Mijn God, Gij zijt mijn toeverlaat, 
Naar U, Heer, strekt zich mijn verlangen. 
Mijn hart wil niets dan U ontvangen, 
die leven zijt en leven laat. 
O Heer, mijn ziel en zinnen smachten 
en dorsten naar U in een land, 
waarop de zon verzengend brandt,- 
schenk Gij mijn leven nieuwe krachten. 

 

Votum en groet 

 

Wetslezing 

 

Gebed van verootmoediging 

 

Zingen Lied 914: 3  
 

Geef mij, Heer, mij los te zingen 
van de wereld en haar strijd; 
laat uw vrede mij doordringen 
die van alle vrees bevrijdt; 
en mij blijde doet belijden 
dat Gij mij gemeenzaam zijt; 
toeft Ge ook lang, 'k blijf U verbeiden: 
red mij uit mijn eenzaamheid. 

 

Gebed om de Heilige Geest 

 

Kindermoment  

 

Zingen Weerklank 532 
 

Klein, klein kindje,  
je leven loopt gevaar. 
Ik maak een biezen mandje,  
en morgen is het klaar. 
 
Klein klein, kindje,  
dit mandje wordt een boot, 
daarmee moet je gaan varen,  
op leven of op dood. 
 
Klein, klein kindje,  
ik zet je tussen 't riet, 
Wie weet gebeurt het wonder,  
dat de prinses je ziet. 
 
Klein, klein kindje,  
als de prinses jou vindt, 
dan gaat je boot niet onder;  
jij bent een koningskind. 



 

Schriftlezingen 
1 Samuel 1: 1-20; Kolossenzen 1: 21-27 

 

Zingen Psalm 8: 2 
 
Wel doet de hemel hoog uw glorie blinken, 
maar in de mond van kind'ren doet Gij klinken 
uw machtig heil, zo maakt G' uw vijand stil 
en doet uw haters buigen voor uw wil. 

 
Lezing uit het Heilig Evangelie 
naar Lucas 10: 38-42 

 
Zingen Psalm 27: 2  

 
Eén ding slechts kan ik van den Heer verlangen, 
dit ene: dat zijn gunst mij eenmaal geev' 
Hem dagelijks te loven met gezangen, 
te wonen in zijn huis zo lang ik leef! 
Hoe lieflijk straalt zijn schoonheid van omhoog. 
Hier weidt mijn ziel met een verwonderd oog, 
aanschouwende hoe schoon en zuiver is 
zijn licht, verlichtende de duisternis. 

 
Prediking  

 

Zingen Weerklank 264 (= ELB 213) 
 
Ik wil jou van harte dienen 
en als Christus voor je zijn. 
Bid dat ik genade vind, dat 
jij het ook voor mij kunt zijn. 
 
Wij zijn onderweg als pelgrims, 
vinden bij elkaar houvast. 
Naast elkaar als broers en zusters, 
dragen wij elkanders last. 
 
Ik zal Christus' licht ontsteken, 
als het duister jou omvangt. 
Ik zal jou van vrede spreken, 
waar je hart naar heeft verlangd. 
 
Ik zal blij zijn als jij blij bent, 
huilen om jouw droefenis. 
Al mijn leeftocht met je delen, 
tot de reis ten einde is. 
 
Dan zal het volmaakte komen, 
als wij zingend voor hem staan. 
Als wij Christus' weg van liefde 
en van lijden zijn gegaan. 

 



Dankgebed en voorbede / stil gebed / gez. ‘Onze Vader’ 

 

Aankondiging collecten 
1. Diaconie 2. Kerk 3. Energiekosten 

 
Zingen: Psalm 84: 5 en 6 

 
Van kracht tot kracht gaan zij steeds voort. 
Hun lied weerklinkt van oord tot oord, 
tot zij Jeruzalem betreden, 
waar alle pelgrims binnengaan 
om voor Gods aangezicht te staan. 
Aanvaard, o Heer, ook mijn gebeden. 
Verhoor mij, God van Israël, 
die alles leidt naar uw bestel. 
 
O Here, ons schild van omhoog, 
zie neder met een gunstig oog 
op uw gezalfde in uw tempel. 
Een dag in uw paleis is meer 
dan duizend elders. Ik verkeer 
veel liever need'rig aan uw drempel 
dan dat ik aanzit, hooggeacht 
waar men den Here God veracht. 

 

Zegen 
Amenzang 


