
 LITURGIE 14 februari 2021 – WEHL   

 

Omdat er (nog) niet gezongen mag worden in de kerk,  

en het toch heel belangrijk is dat de teksten van al die mooie liederen klinken,  

omdat ze het thema van de overdenking ondersteunen,  

heb ik met de organist het volgende afgesproken.  

 

Wanneer ik het lied aankondig en u en ik het kunnen opzoeken in ons liedboek,  

speelt Maarten 1x de melodie.  

Daarna lees ik de teksten van de te zingen coupletten, zodat de woorden in de kerk en thuis klinken.  

Vervolgens speelt Maarten hete aantal verzen dat is opgegeven, zodat we die hardop thuis en in de 

kerk in onze gedachten, kunnen meezingen.  

 

 

Aanvangslied: Lied 283 :  1,  3, 4, en 5  ( In de veelheid van geluiden)  

 

 

 

Bemoediging en groet  

 

   Onze hulp is in de naam van de Heer 

    DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 

 
   In naam van God die in ons gelooft 

  die op ons hoopt, die ons lief heeft. 
  PROBEREN OOK WIJ TE GELOVEN, 

 TE HOPEN, LIEF TE HEBBEN. 
 
   Liefde en Vrede van God, onze bondgenoot 

  van de Zoon, onze broeder,  
  en van de Geest 

   DIE ONS VANDAAG – hier en thuis –  
   OP AFSTAND met ELKAAR VERBINDT.    
 
Drempelgebed  
 

 Lied  362 : 1 en 2 ( (Hij die gesproken heeft een woord dat gáát) 

 

Thema van de dienst:   
Er gaat een ‘Woord’,   door de wereld,  

een Naam, die onuitsprekelijk is – een mysterie –  

dat Woord moet gehoord worden;  

verhalen zijn erover geschreven, een Bijbel vol, 

die  hun weg zoeken van generatie op generatie.    

Mensen mogen die doorgeven, 

ook, neen misschien wel juist, in deze onzekere tijd, 

waarin er een onbekend virus door de wereld trekt,  

Hoe goed is het te weten  

dat de Eeuwige nog altijd mensen oproept,    

om dat geheim van zijn Woord niet te laten verstommen……. 

 

‘Door de wereld gaat niet alleen een virus, maar ook een Woord……..’  



 

Kyriegebed  

 

Glorialied:   Lied 305 : 1, 2 en 3  (Alle eer en alle glorie)  

 

 Gebed bij de opening van de bijbel 
 

Bijbellezingen:  

 

1
e
 lezing: Jesaja 6: 1-8 

 

Lied 361: 1, 3, 4 en 5 (Er heeft een stem gesproken) 

 

2
e
 lezing: Lucas 5: 1-11  

 

Zingen:  Lied 531: 1 en 3 (Jezus, die langs het water liep) 

 

Overdenking   
 
Orgelspel 
 
Lied 840: 1, 2 en 3 (Lieve Heer, Gij zegt 'kom' en ik kom) 

 

Gebeden:  Denkgebed, Stil gebed ,  Onze Vader     
 

Slotlied:  lied 415 : 1, 2 (Zegen ons, Algoede))  

 

ZENDING EN ZEGEN  

   In ons hart en in ons huis,   
    DE ZEGEN VAN GOD.  
   In ons komen en in ons gaan,   
    DE VREDE VAN GOD.  
   In ons leven, op onze zoektocht  
    DE LIEFDE VAN GOD. 
   Bij het einde, nieuw begin,  
    DE ARMEN VAN GOD OM ONS TE ONTVANGEN,  
    THUIS TE BRENGEN.    

   .        

 Zingen: lied 415 : 3 ‘Amen’.   

   

Orgelspel  
 


