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Liturgie morgendienst 24 april 2022 Zweeloo    3974 

Preek: 3562 

Kleur: Wit 

 
Mededelingen / Welkom 

 

Psalm van intocht (met antifoon): Psalm 81: 1 en 4 

 

Stil gebed / Votum en Groet 

 

V. Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige 

G. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT. 

V. Die trouw houdt tot in eeuwigheid 

G. EN NIET LAAT VAREN HET WERK VAN ZIJN HANDEN 

 

Groet 
 

Zingen :Psalm 81: 9 en 11 

 

Kyriegebed     

 

Gloria lied: Lied 305: 1, 2 en 3 

 

Gebed van de zondag 

 

Zingen uit : Liefste lied van overzee 65: 1, en 3 ‘Zoek de stilte en  vind de ruimte.                                                                                              

 

1e Schriftlezing: Psalm 111 

 

Zingen :Psalm 111: 1, 3 en 6 

 

2e Schriftlezing: Johannes 20: 19-31 

 

Zingen: Lied 620: 1, 6, 7, 8, 9 en 12 

 

Verkondiging 

 

Meditatief muzikaal moment    

 

Zingen: Lied 620: 9, 10 en 12 

 

Voorbeden / Stil gebed / ‘Onze Vader’ 

 

Collecte 

 

Slotzang uit Liefste lied van overzee 2, 30: 1, 2, 3 en 4  

‘Kan ooit mijn lied toereikend zijn’ 
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2 Stilte vraagt om ons vertrouwen,  
koelt de hitte, remt de tred.  
God, de stilte die ons aanspreekt,  
kent ons wezen, raakt de kern.  
Hij schept ruimte in ons denken,  
schaduw die de zon laat zien,  
schenkt ons moed waar wij te klein zijn,  
geeft geloven doel en zin.  
 
3 Laten wij in zijn Geest voorgaan 
open voor elkaars verdriet,  
angsten uit ons leven bannen,  
want de ruimte moet gevierd:  
ruimte voor de diepste dromen,  
ruimte voor zorgvuldigheid,  
ruimte die wij kunnen delen,  
ruimte waar de Geest geleidt! 
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2 Daar stralen allen in uw licht,  
maar ik zoek naar uw spoor.  
Daar staat men voor uw aangezicht,  
terwijl ik U slechts hoor.  
Zij zingen, want gij zijt hun Zon,  
ach, ving ik maar één straal.  
Dan werd ook mijn lied tot uw troon,  
zolang ik adem haal.  
 
3 Wanneer geloof mijn hart verlicht.  
een liefdesvuur het vult.  
dan deel ik even in dat koor. 
in hemels licht gehuld.  
Maar ik vrees kil en koud te zijn  
ondanks mijn vurig lied.  
Gij. die puur goud geschonken krijgt.  
tel ook wat ik u bied.  
 
4 Wat zijt gij groot. O Levende.  
wie alles toebehoort.  
U kennen laat mij delen in  
dit hemelse akkoord.  
Gij. oeverloze oceaan.  
en hemelsbrede zon.  
Gij. God van altijd. overal.  
die ook mijn hart bewoont. 


