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Muziek  
 
De klok luidt  
 
Woord van welkom 
 
Gebed 

God  
Jij die het donker en de macht 
van de nacht wilt breken 
 
Jij die het licht hebt geschapen 
en de morgen geroepen 
 
Zegen ons met uw licht 
 
dat wij uw licht en liefde ervaren 
dat wij de weg van uw Zoon mogen volgen 
dat wij blijven geloven in het leven 
Amen 
 

 
- de twee kaarsen worden aangestoken – 

 
 
Drempellied  (3x)  (Lied 368d) 
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Bemoediging en groet 
 
              v:   Onze hulp is in de Naam van de Heer 
              a:   SCHEPPER EN BEHOEDER VAN ALLE LEVEN 
  v:  God, als het duister ons verwart en benauwt 

   houd ons Jezus Messias voor ogen 
a:   DAT DE WEG VAN ZIJN LIEFDE 
   MAG LICHTEN OVER AL WAT LEEFT 
v:    Wij  groeten elkaar 
a:   IN DE NAAM VAN DE VADER, DE ZOON 

   EN DE HEILIGE GEEST. AMEN. 
  

Lied: “De werken van barmhartigheid” (melodie Psalm 134)  

      1. De werken van barmhartigheid, 
  ze zijn voor eeuwig en altijd 
  de stappen die ons leiden tot 
  het helend koninkrijk van God. 
 

5. Geef aan wie arm zijn, koud en naakt, 
die hun bezit zijn kwijt geraakt, 
door hen te kleden het gevoel 
hoe God hun leven heeft bedoeld. 
 
9. Wij stellen tot in deze tijd 
tekenen van barmhartigheid 
opdat de wereld blijven merkt 
dat God door mensenhanden werkt  
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“De man met de vier handen” ,  Martinikerk Groningen 

                                      
 
 
Lied: “Van kleine daden” , Herman Verbeek ,  

 
Maar van kleine daden zijn, 
dichtbij huis zo ver te gaan, 
recht en goed en waar te zijn, 
in het nacht en dag licht gaan. 
 
Maar van stille daden zijn, 
als de tuin waarvan ge eet. 
Leven is om niet te zijn, 
is genade dat ge weet 
 
Maar van zachte handen zijn, 
gij die weerloos zijn niet vreest. 
warm van liefdes naaktheid zijn, 
bijna niets het is het meest. 
 
Maar van kleine namen zijn, 
dat het zo ter wereld gaat. 
bij elkander veilig zijn, 
thuis geaard waar ge bestaat. 
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Maar van kleine huizen zijn, 
aan elkaar zijn toevertrouwd. 
Licht en zwaar en last en lust, 
trouwzijn waar ge u aan houdt. 

Lezen: Deuteronomium 24: 10 – 13 en 
             Colossenzen 3: 5 – 15 
 
Lied 1005 

1005:1 
Zoekend naar licht hier in het 
duister,   
zoeken wij U, waarheid en kracht. 
Maak ons uw volk, heilig, vol luister, 
schijn in de donkere nacht. 
Christus, ons licht, 
schijn door ons heen, schijn door het 
duister. 
Christus, ons licht, 
schijn ook vandaag, hier in uw huis. 
 

1005:2 
Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen 
zoekend naar hoop, troost in uw woord. 
Spreek door ons heen tot de verdrukten, 
zo wordt uw stem gehoord. 
Christus, ons licht, 
schijn door ons heen, schijn door het 
duister. 
Christus, ons licht, 
schijn ook vandaag, hier in uw huis. 
 

1005:3 
Zoekend naar brood lijden zij 
honger, 
zoekend naar water lijden zij dorst. 
Maak ons uw brood, breek ons voor 
allen, 
U bent de vredevorst. 
Christus, ons licht, 
schijn door ons heen, schijn door het 
duister. 
Christus, ons licht, 
schijn ook vandaag, hier in uw huis. 
 

1005:4 
Zoekend naar troost zijn velen dakloos, 
zoekend naar warmte zijn velen koud. 
Maak ons een huis van levende stenen, 
schuilplaats door U gebouwd. 
Christus, ons licht, 
schijn door ons heen, schijn door het 
duister. 
Christus, ons licht, 
schijn ook vandaag, hier in uw huis. 
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1005:5 
Met zoveel gaven aan ons gegeven, 
voor zoveel leed, zoveel gemis. 
Maak ons uw dienaars, leer ons te delen, 
totdat uw rijk hier is. 
Christus, ons licht, 
schijn door ons heen, schijn door het duister. 
Christus, ons licht, 
schijn ook vandaag, hier in uw huis. 
 

 
Overweging  
 
Muziek 

Liturgische Bloemschikking         

                

Zondag 14 maart, Vierde zondag, Lezing Mattheus 25:36 
Ik was naakt en jullie kleedden mij. 
Kleding biedt bescherming tegen hitte en kou. 
Maar ook tegen de blikken van anderen. 
Laten we bewust zijn waar onze kleding vandaan komt. 
We moeten ons niet kleden met onrecht. 
Schikking laat zien bollen katoen in pure vorm. 
Laten we deze pure vorm voor ogen houden. 
Weefwerkjes zijn gemaakt door Bartje Abbo. 
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“De truien van Loes Vermeer”  
        https://vimeo.com/54045631 
      

       

 

Gebeden – Onze Vader      

  Onze Vader die in de hemel zijt, 

  Uw naam worde geheiligd. 

  Uw koninkrijk kome,  

  Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel. 

  Geef ons heden ons dagelijks brood. 

   en vergeef ons onze schulden 

  zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. 

  En leid ons niet in verzoeking, 

  maar verlos ons van de boze. 

  Want van U is het koninkrijk 

  en de kracht 

  en de heerlijkheid 

  in eeuwigheid, Amen 
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Slotlied:  Lied 221: 1, 2, 3 
221:1 
Zo vriendelijk en veilig als het licht, 
zo als een mantel om mij heen geslagen, 
zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht, 
ik roep zijn naam, bestorm Hem met mijn vragen, 
dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt. 
Wil mij behoeden en op handen dragen. 
 
221:2 
Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd 
waakt over mij en over al mijn gangen. 
Wie zou ik worden, waart Gij niet bereid 
om, als ik val, mij telkens op te vangen. 
Ik leef niet echt, als Gij niet met mij zijt. 
Ik moet in lief en leed naar U verlangen. 
 
221:3 
Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft, 
dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede. 
Ontsteek die vreugde die geen einde heeft, 
wil alle liefde aan uw mens besteden. 
Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft – 
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden. 
 

Zending en zegen 

 

    gezongen :  

   Als de graankorrel niet in de aarde valt en sterft,  

  blijft zij op zichzelf,  

  maar als zij sterft brengt zij veel vruchten voort. 

                            Van CD  ‘Als de graankorrel sterft’ , nr. 4 
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    gesproken: 

 
Moge God de Vader,  
die de lelies van het veld kleedt 
en de vogels in de lucht voedt, 
ons geven wat we nodig hebben 
voor leven in al haar volheid. 
 
Moge God de Zoon,  
die door Zijn dood ons tot nieuw leven bracht 
ons bijstaan om de aarde te koesteren. 
 
Moge God de Geest  
die over de wateren van de schepping zweefde 
en vanuit chaos de wereld vormde 
het aanschijn van de aarde vernieuwen. 
 
 
Zo mogen wij gaan in vrede 
om Christus te dienen 
en te handelen en bidden 
voor de toekomst van de aarde. 
Amen 

 
Muziek  
 
 
Mededelingen over de collecten / veertigdagentijd 
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Zondag 14 maart: collecte voor Rodolfo in Cuba 

De berichten van Rodolfo uit Cuba zijn duidelijk:  het gaat niet goed in Cuba. Veel  

besmettingen, nauwelijks medicijnen , lege 

drogisterijen. Voedsel is een groot probleem. Rijst, 

bonen, varkensvlees, brood en eieren zijn alleen tegen 

erg hoge prijzen te koop op de zwarte markt. ‘We 

overleven op alleen een lunch per dag’ geeft Rodolfo aan. 

 

Wat helpt Rodolfo in deze moeilijke tijd? Ons meeleven, ons gebed en ons geld uit 

Huissen. Rodolfo laat er geen enkel onduidelijkheid over bestaan “Huissen, we 

trust only on you”.  We hebben hem het artikel uit Sjaloom toegestuurd over de 

veertigdagentijd, de werken van barmhartig en onze collecte voor zijn werk in La 

Marina. “Het is een groot voorrrecht en met veel dankbaarheid dat ik zie hoe jullie 

in Huissen over ons schrijven. Dat stimuleert mij en inspireert mij om nog harder te 

werken.Door jullie steun lukt dat beter en voel ik me gelukkig. Dank jullie wel !!” 

      
 

            
 

“Sing for the climate” 
      https://www.youtube.com/watch?v=dxVcUsUa5Ns 
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Klimaatalarm – zondag 14 maart 
 
        https://klimaatmars2021.nl/wp-content/uploads/2020/12/videoplayback.mp4#t=,192 
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In deze coronatijd volgen we de vieringen thuis. Hetzij met beeld, hetzij via de kerkomroep. 

We zijn benieuwd naar uw ervaringen.  

Mogelijk hebt u ideeën / suggesties waar wij mee verder kunnen. Al uw reacties kunt u 

doorgeven via email: reactieviering@pknhuissen.nl of telefonisch: 06-2129 4143 (ds. 

Matthijs Glastra). 

 

 

 


