
1 

 

Liturgie 
 

 Zondag 8 maart 2020 
 
 

Tweede zondag in de veertigdagentijd 
Biddag voor Gewas en Arbeid 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voorganger: Ds. Gert Oostermann 
 
 
Aart van Muijen – orgel 
 
 



2 

 

OPENING 
 
Woord van welkom. 
 
Openingstekst: psalm 145 vers 14 – 16. 
14  Een steun is de HEER voor wie is gevallen,  
wie gebukt gaat richt Hij op.  
15  Allen zien hoopvol naar U uit,  
U geeft brood, op de juiste tijd.  
16  Gul is uw hand geopend,  
U vervult het verlangen van alles wat leeft.  
 
Openingspsalm: psalm 24 vers 1. 
 
De aarde en haar volheid zijn 
des Heren koninklijk domein, 
de wereld en die daarin wonen. 
Het land rijst uit de oceaan, 
rivieren breken zich ruim baan 
om Gods volmaakte macht te tonen. 
 
Stil gebed. 
 
Votum en groet. 
 
Zingen: Psalm 24 vers 2. 
 
Wie is de mens die op zal gaan 
en voor Gods heilig aanschijn staan? 
Wie mag de tempel binnentreden? 
Wie niet op loze wijsheid bouwt, 
zijn hart en handen zuiver houdt 
van kwade trouw en valse eden. 
 
Mededeling van overlijden.  
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We zingen: lied 8 (Evangelische liedbundel).  
 
Als een hert dat verlangt naar water, 
zo verlangt mijn ziel naar U. 
U alleen kunt mijn hart vervullen, 
mijn aanbidding is voor U. 
U alleen bent mijn kracht, mijn schild, 
aan U alleen geef ik mij geheel. 
U alleen kunt mijn hart vervullen, 
mijn aanbidding is voor U. 
 
Gebed. 
 
De zondag in de Veertigdagentijd: Reminiscere – gedenken.  
 
We zingen: psalm 25 vers 3.    
 
Denk aan 't vaderlijk meedogen, 
Heer, waarop ik biddend pleit: 
milde handen, vriend'lijk' ogen 
zijn bij U van eeuwigheid. 
Denk toch aan de zonde niet 
van mijn onbedachte jaren! 
Heer, die al mijn ontrouw ziet, 
wil mij in uw goedheid sparen. 
 
Woord van bemoediging. 

 

- Psalm 40 vers 18. 
De Heer denkt aan mij (gedenkt mijner). 
U bent mijn Helper en mijn Bevrijder.  

 

- Jeremia 31 vers 34. 
Ik zal hun zonden vergeven en nooit meer denken aan wat 
ze hebben misdaan.  
(oudere vert.: Ik zal hun zonde niet meer gedenken).  
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We zingen: gezang 365 vers 1 en 2 (melodie lied 577 Nieuwe 
Liedboek).    
 
De zonden zijn vergeven! 
Dit is een woord ten leven, 
bevrijdend van de schuld. 
Wat God ons ooit beloofde, 
wordt nu voor wie geloofde 
in Jezus' naam geheel vervuld. 
 
't Is ook voor mij geschreven: 
ook ik mag uit Hem leven 
die ons genezen heeft. 
Zijn liefde tot de zijnen 
brengt ons met Hem in 't reine, 
wij weten dat Hij ons vergeeft. 
 
RONDOM HET WOORD 
 
Biddag voor Gewas en Arbeid.  
 
Eerste stap.  
Uit de bijbel: Psalm 104 vers 1, vers 13 – 15. 
 
1  Prijs de HEER, mijn ziel.  
HEER, mijn God, hoe groot bent U.  
Met glans en glorie bent U bekleed,  
 
13  U bevloeit de bergen vanuit uw hoge zalen,  
de aarde wordt verzadigd en vruchtbaar:  
14  gras laat U groeien voor het vee  
en gewassen die de mens moet verbouwen.  
Zo zal hij brood winnen uit de aarde  
15  en wijn die het mensenhart verheugt,  
geurige olie die het gelaat doet stralen,  
ja, brood dat het mensenhart versterkt.  
 
Verkondiging. 
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Gebed. 
 
We zingen: lied 207 vers 1 (‘Zingende gezegend’ – melodie gezang 
143 uit de Herv. bundel). 
 
Om bloesem aan de bomen, 
om overvloed aan vrucht, 
om vissen in de stromen, 
om vogels in de lucht, 
om volle korenaren, 
om akkers wuivend graan, 
om voedsel uit de aarde 
roepen wij, Heer, U aan! 
 
Tweede stap.  
Uit de bijbel:  
 
Psalm 127 vers 1. 
 
Als de HEER het huis niet bouwt,  
vergeefs zwoegen de bouwers;  
als de HEER de stad niet bewaakt,  
vergeefs doet de wachter zijn ronde.  
 
Lukas 6 vers 46 – 49. 
 
46  Waarom roepen jullie “Heer, Heer” tegen Mij, maar doen jullie 

niet wat Ik zeg? 
47  Ik zal jullie vertellen op wie degene lijkt die bij Me komt, naar 

mijn woorden luistert en ernaar handelt: 
48  hij lijkt op iemand die bij het bouwen van zijn huis een diep gat 

groef en het fundament op rotsgrond legde. Toen er een 
overstroming kwam, beukte het water tegen het huis, maar het 
stortte niet in omdat het degelijk gebouwd was. 

49  Wie wel naar mijn woorden luistert maar niet doet wat Ik zeg, 
lijkt op iemand die een huis bouwde zonder fundament, zodat 
het meteen instortte toen het water ertegen beukte en er alleen 
een bouwval overbleef. 
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Verkondiging. 
 
Gebed. 
 
We zingen: lied 207 vers 2 (‘Zingende gezegend’ – melodie gezang 
143 uit de Herv. bundel). 
 
Om water op het droge, 
om groei in de woestijn, 
om doorzettingsvermogen 
voor wie mistroostig zijn, 
om werk voor werkelozen, 
om toekomst, hier en nu, 
om hulp voor hulpelozen 
roepen wij, Heer, U aan! 
 
Derde stap.  
Uit de bijbel: Habakuk 3 vers 17 – 19. 
 
17  Al zal de vijgenboom niet bloeien,  
al zal de wijnstok niets voortbrengen,  
al zal de oogst van de olijfboom tegenvallen,  
al zal er geen koren op de akkers staan,  
al zal er geen schaap meer in de kooien zijn  
en geen rund meer binnen de omheining– 
18  toch zal ik juichen voor de HEER,  
jubelen voor de God die mij redt.  
19  God, de HEER, is mijn kracht,  
Hij maakt mijn voeten snel als hinden,  
Hij laat mij over mijn bergen gaan.  
 
Verkondiging. 
 
Gebed. 
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We zingen: lied 207 vers 3 en 4 (‘Zingende gezegend’ – melodie 
gezang 143 uit de Herv. bundel). 
 
Om goedheid die kan delen, 
om brood dat breken kan, 
om vrede voor zovelen, 
om land voor alleman, 
om gulheid die kan geven, 
om eigen ommekeer, 
om mededeelzaam leven 
bidden wij U, o Heer! 
 
Om hoop, geloof en liefde, 
om vrijheid en om recht – 
dat eindelijk geschiede 
al wat U hebt voorzegd: 
uw rijk, Heer, laat het komen, 
uw wil alom gedaan, 
dan zal aan alle bomen 
de bloesem opengaan! 
 
GAVEN 
 
Inzameling van gaven. 
 
WEGZENDING 
 
We zingen: Psalm 136 (uit Nieuwe Liedboek en Nieuwe 
Psalmberijming). 
 
vers 1 allen 
Looft den Heer, want Hij is goed, 
trouw in alles wat Hij doet. 
Want zijn goedertierenheid 
zal bestaan in eeuwigheid. 
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vers 2 mannen 
Hij, de grote schepper, doet 
wonderen in overvloed. 
Want zijn liefde blijft altijd, 
Hij is trouw in eeuwigheid. 
 
vers 3 vrouwen 
Hemel, zee en vasteland, 
alles bracht Hij wijs tot stand. 
Want zijn liefde blijft altijd, 
Hij is trouw in eeuwigheid. 
 
vers 4 mannen 
Zon en maan en sterren gaan 
koninklijk hun vaste baan. 
God regeert bij dag en nacht, 
zijn genade blijft van kracht. 
 
vers 12 vrouwen 
Prijs Hem die elk schepsel voedt. 
Hij is hoog en groot en goed! 
Want zijn liefde blijft altijd, 
Hij is trouw in eeuwigheid. 
 
vers 13 allen. 
Aan de God des hemels zij 
eer en dank en heerschappij, 
want zijn goedertierenheid 
zal bestaan in eeuwigheid. 
 
Zegen. 
 
 

Na afloop van de dienst zijn we van harte uitgenodigd om in het 
bijgebouw Het Anker koffie/thee te komen drinken  

en elkaar te ontmoeten. 
 


