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Liturgie voor zondag Laetare, verheug U   Zondag 22 maart 2020 

 

Orgel- of pianospel voorafgaand aan de dienst 

Welkom en afkondigingen 

Stil gebed 

Bemoediging 

 Onze hulp is in de Naam van de HERE 

 Die hemel en aarde gemaakt heeft 

 Die trouw houdt tot in eeuwigheid 

 en Die niet loslaat het werk van Zijn handen. 

Groet 

 Genade zij u, en vrede 

 van God onze Vader 

 van Jezus Christus de Heer 

 in de gemeenschap van de heilige Geest 

 Amen 

 

Lied Psalm 42: 1 en 7 

 

Gebed 

  

 Here God, onze Vader in de hemel 

 

 Samen komen wij tot U 

 vanuit deze kerk 

 en we mogen weten: waar twee of drie in mijn naam bijeen zijn, 

 daar bent Uzelf in het midden. 

 En tegelijk komen wij samen tot U 

 met zeer velen, wij allen, die meeluisteren, 

 mee verbonden zijn, met U elkaar 

 via de media 

 en uiteindelijk via onze gebeden. 
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 En we danken U, Heer, 

 dat we dát mogen weten: dat het gebed, juist ook in deze angstige 

 en onzekere tijden, 

 dat het gebed hét lijntje is, waarmee we ons verbonden mogen weten 

 met U, 

 en met elkaar. 

 

 En zo komen we tot U, met onze nood, 

 het virus, zo bedreigend 

               voor onze samenleving  

               en onze persoonlijke levens. 

 

 Heer, we voelen juist nu tegelijk ook zo de waarde 

 van wat we ‘’gewoon’’ zijn gaan vinden. 

               En we danken U voor onze geliefden, onze dierbaren, 

               en alles wat en wie ons kostbaar en vertrouwd is. 

 

 En we bidden U: 

 ontfermt U zich over hen en ons, en heel uw wereld, 

  

               Here God, wij danken U dat U ons uw Woord hebt geschonken 

               als een lamp voor onze voet en een licht op ons pad. 

               En wij bidden U, of het ook vanmorgen en vandaag 

               licht mag werpen over ons bestaan. 

 

                Leid ons door uw Woord en door uw Geest 

                dat bidden wij U, in Jezus Naam. 

 

                 Amen. 

 

Lezing uit de Bijbel: Exodus 7: 14-25 

Preek 

Lied:         Lied 370 

Toelichting bij de collectedoelen, door de diaken 

 

 

 



3 
 

Pastorale afkondigingen 

Gebeden 

 

 Wij gaan samen bidden. Ik wil u, straks ter voorbereiding op het stil gebed, een stukje lezen van 

               Lied 997. 

 Ik lees daarbij de coupletten 1 en 4, die wel geschreven lijken voor onze tijd. 

 

              Ook willen we, als er klinkt: ‘’en samen bidden wij U’’, met elkaar hardop, ook in de huiskamers 

              zeggen: ‘’Heer, ontferm U’’ 

 

              Laat ons bidden: 

 

               Here, God van Israël, God van Abraham, Isaäk en Jakob, 

               Vader van onze Here Jezus Christus, 

 

                Wij danken U voor uw Woord 

                zo actueel. Zo nabij. 

                Zo appellerend ook, nu wij zijn stilgezet, om na te denken 

                over het doel en de koers van ons leven 

                persoonlijk, en als kerk, en als samenleving 

                

                 Tegelijk ervaren we niet alleen dat we zijn stilgezet, maar ook per dag worden ingehaald door  

                 de ontwikkelingen. 

                 We zien de ontluisterende toestanden in Italië en Spanje, de huizenhoge nood en dood. 

                 Samen bidden wij U:       

                 Heer, ontferm U. 

                  

                  Dit alles ziende, zijn wij ook met lede ogen de ontwikkelingen in eigen land aan. Wij vrezen 

                  wat mogelijk ook ons treffen zal. En samen bidden wij U: 

                  Heer, ontferm U. 

 

                  Heer, wij bidden U ook voor de vluchtelingen, opeengepakt op Lesbos, zo kwetsbaar, zo 

                  overgelaten aan hun lot. 

                   Samen bidden wij U: 

                  Heer, ontferm U. 

 

                  Ontfermt U zich over hen die daar hulp verlenen, 

                  over hen die de hulpverleners trachten te steunen. 

                  Ontfermt U zich over hen die in eigen land, of elders, in de zorg werkzaam zijn. 

                  Die zich met hart en ziel inzetten voor hun naaste. 
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                    Ontfermt U zich over hen die zich op andere wijze in onze maatschappij zeer verdienstelijk 

                   maken, in hun rol, taak en werk. Samen bidden wij U: Heer, ontferm U. 

                  Here God, wij dragen ook onze eigen samenleving, hier in Nieuwleusen, aan U op. 

                  Wij bidden U voor de mensen in De Hulstkampen, nu mogelijkheden om te leven en het leven 

                  te delen ineens zo beperkt zijn geworden. 

                  Wij bidden U voor de mensen die werken in de plaatselijke zorg, in het zorgcentrum, in 

                  Philadelphia, 

                  wij bidden u voor het onderwijzend personeel, en de leerlingen, jong en ouder, nu ook zij een 

                  weg moeten zoeken in deze omstandigheden; zegen ook nu het onderwijs. 

                  Wij bidden U voor wie werken in de dienstverlening, 

                  in de supermarkten, of waar ook maar, 

                  wij bidden u voor een ieder die zich inzet ten behoeve van de samenleving en van zijn of haar 

                  naaste. 

                   En wij bidden voor onze overheid: onze koning, onze regering, onze plaatselijke overheid, 

                  onze burgemeester en wethouders, om kracht en wijsheid, 

                  Samen bidden wij U: 

                  Heer, ontferm U. 

 

                   Heer, wij bidden U voor hen die met groot verdriet leven, omdat een geliefde van hen 

                   heenging.                    

 

                   Zo komen wij samen tot U, temidden van alle dingen vertrouwend op U en uw Woord. 

                   Vertrouwend op de liefde, de genade en het leven van Christus, die voor ons stierf. Die onze 

                   dood deelde. Die voor ons opstond om Zijn leven te schenken, zonder einde.                    

                   En wij bidden U, hoor ons in de stilte, als wij verbonden met en 

                   biddend voor uw volk Israël en heel uw kerk, en alle volkeren op aarde, ons gebed 

                   samenvatten met deze woorden: 

 

                   - en vele duizenden, ontheemd, 

                   gevlucht uit eigen land, 

                    beducht voor tirannie, geweld, 

                   voor dood, voor moord en brand; 

                   genade Heer, hoor ons gebed, 

                   zie deze wereld aan! 

 

                    O God, uw groot begrijpend hart 

                     kent onze angst en pijn; 

                     genees de zieke wereld weer, zodat zij goed zal zijn. 

                     Genade Heer, hoor ons gebed, zie deze wereld aan! 

 

                     Stil gebed… 
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                     Onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worde geheiligd 

                     Uw koninkrijk kome Uw wil geschiede 

                     gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. 

                     Geef ons heden ons dagelijks brood, 

                     en vergeef ons onze schulden. 

                      Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. 

                     En leid ons niet in verzoeking, 

                     maar verlos ons van de boze. 

                     Want van U is het Koninkrijk, 

                     en de kracht         en de heerlijkheid         tot in eeuwigheid. 

                     Amen. 

Slotlied        Lied 23 C: 1,2,3,5. 

Heenzending: Joh. 7: 37,38 

Zegen 

                    

                    De genade van onze Heer Jezus Christus  De liefde van God  en de gemeenschap van de 

                    heilige Geest   is met u en jullie allen. 

                    Zingen: ‘’amen’’ 

 

 

 


