
Scheemda e.o. 
26 januari 2023 

 
 
 

Liturgie eredienst 29 jan vanuit de Ontmoeting 
 

 
 
Woord van welkom  
 
Openingslied: Introïtusantifoon 514 b ( cantorij) 

 
Psalm 66:1,2 
Breek, aarde, uit in jubelzangen, 
Gods glorierijke naam ter eer. 
Laat van alom Hem lof ontvangen. 
Geducht zijn uwe daden, Heer. 
Uw tegenstanders, diep gebogen, 
aanvaarden veinzend uw beleid. 
Heel de aarde moet uw naam verhogen, 
psalmzingen uwe majesteit. 
 

Kom, zie nu de geduchte werken 
die God aan mensen heeft gedaan: 
Hij stelde aan de wateren perken, 
droogvoets zijn zij erdoor gegaan. 
Laat zich ons hart in Hem verblijden: 
God houdt de volken in het oog. 
Zijn rijk is over alle tijden. 
Gij trotsen, draag het hart niet hoog. 
 

Bemoediging en gebed. 

V. Onze hulp is in de naam van de Heer, 

G. die de hemel en de aarde gemaakt heeft. 

V. Die trouw is tot in eeuwigheid, 



G. die het werk van zijn handen niet loslaat. 

V. Genade zij u en vrede van God onze Vader 

     en van onze Heer Jezus Christus 

G. Samen in de naam van de Geest,  

     die onze harten verwarmt, 

     ons denken verlicht, 

     richting geeft aan ons handelen 

     en ons krachtig maakt. 

    AMEN 
 
kyriëgebed Na de woorden: tot u roepen wij: 
Lied 256 1e keer cantorij daarna allen 

 
Gloria: op mel. lied 665  cantorij:1 allen: 2, 3 en 4 
1. Wij komen overal vandaan,  
om met elkaar op weg te gaan. 
En streven naar verbondenheid.  
Gemeente zijn in deze tijd. 

2. Als reisgenoten zijn we zo,  
een baken in de Regio, 
voor allen die in deze tijd,  
op zoek zijn naar geborgenheid

3.Wij vieren samen avondmaal,  
met jong en oude, in eigen taal 
en doen dat tot gedachtenis,  
dat Christus in ons midden is. 

4. De weg die wij nu samen gaan 
Is God erbij, Hij gaat vooraan! 
’t Beloofde land ligt in ’t verschiet. 
Hij leidt ons en verlaat ons niet. 

Gebed om de opening van het Woord  
 
  



Lied 333   1e keer Cantorij; tweede keer Allen 

 
 
Moment met kinderen  
 
Kinderlied Lied 288  
Goedemorgen, welkom allemaal, 
ik met mijn en jij met jouw verhaal, 
lachen, huilen, vrolijkheid en pijn, 
alles mag er zijn! 
God, ik vraag U, kom in onze kring. 
Wees erbij wanneer ik bid en zing. 
Ik met mijn en U met uw verhaal 
verteld in mensentaal. 
  
1e Schriftlezing: Sefanja 2:3; 3:9-13 
 
Lied 763: 1,2,3 (Allen) 
 
1.Zij zullen de wereld bewonen, 
zij namen het wonder ter hand, 
de mensen van nacht en nevel 
brengt Hij naar het heilige land. 

2.Er zal geen verzengende hitte, 
geen dorst en geen honger meer zijn 
want Hij zal ze weiden aan water 
dat vloeit uit het hart der woestijn. 

 
3.En Hij maakt de hoogte begaanbaar 
en Hij baant een weg door de zee, 
van alle vier einden der aarde 
brengt Hij zich een volk bijeen. 
2e Schriftlezing: Matteüs 5: 1-12 
 
  



Lied 734 door Cantorij en voorgangers 
 

 
 
Meditatie  
 
Zingen: Zvz&z 32  Cantorij 1,3 Allen 2,4  
1. Ga met ons mee op onze wegen 
Wees met uw volk in de woestijn. 
Schuil in een wolk, wees half verzwegen. 
Toon dat Gij onze kracht wilt zijn. 

2. Schenk ons een woord als wij U roepen. 
Wees ons een licht op onze weg. 
Wil ons niet eindeloos beproeven. 
Toon dat het waar is wat Gij zegt. 

 
3.Ga voor ons uit in nacht en duister 
Wek in ons hoop voor elke dag 
Maak u niet waar in macht en luister 
Maar in een mens die op ons wacht 
 

4. Schenk ons het brood om van te leven 
Toon ons de mens die op ons bouwt 
En onze kracht wordt tot vergeven 
Naam die ons duurzaam gaande houd

DE BEVESTIGING 
 
Opheffing van de streekkerkenraad 
 
Afscheid van de aftredende ambtsdragers 
 
Bevestiging van Mark Hage in het ambt van ouderling 
 
Iona 40 Wil je opstaan en Mij volgen? ( allen) 

 
5. Heer van liefde en van licht, vervul mij met uw Geest. 
Laat mij zijn op U gericht, en maak mij onbevreesd. 



Dat ik in uw voetspoor ga, uw ontferming achterna, 
en met lijf en ziel besta in U en Gij in mij. 
 

Vraag aan de gemeente: 

Vg: Leden van onze gemeente nu deze broeder tot ouderling bevestigd is, belooft u hem te 

aanvaarden, hem te omringen met uw medeleven, 

hem te dragen in uw gebeden en met hem mee te werken in de dienst aan onze Heer? 

Broeders en zusters wat is daarop uw antwoord? 

Gemeente: Ja, dat beloven wij 
 
Presentatie van de aantredende kerkenraad 
 
Dankbetuigingen 
 
Dankgebed- voorbeden- stil gebed gezongen Onze Vader lied 1006  
 

 
 



 

Inzameling van de gaven bij de uitgang 
 
Slotlied: Zvz&z 1 Reislied.  Cantorij coupletten; refrein Allen  
 
Op een stem van ver gehoord, 
gaan wij onze wegen voort. 
Leven is een lange reis  
en al gaande word je wijs. 
 

 
 
Wordt het donker, wordt het laat 
Zoek je naar een pleisterplaats: 
Huis dat voor jou open staat 
en gastvrij jou binnenlaat.  Refrein 

Zie de wonderen op je weg 
voel: wat krom is wordt weer recht 
droom: wat klein is wordt vergroot 
weet: wat steen is wordt tot brood. Refrein 

Vrede waar geen vrede is, 
leven waar geen leven is 
licht waar alles donker is, 
brood waar enkel honger is.  Refrein 
 

Door de wereld, door de tijd,  
klinkt een woord dat ons bevrijdt: 
Leven is een lange reis 
En al gaande word je wijs.  Refrein

Wegzending en Zegen  
 
Alle voorgangers: gezongen Zegen ( Gezangen voor liturgie 344) 

 



 

Eerste keer voorgangers, allen herhaling 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uitleidend orgelspel 
 
 


