
Liturgie 29-1-2023, aanvang 9.30 uur 

Viering Heilig Avond, Wereld lepradag  

Voorganger: ds. J. Kraan, Burgum 

Organist: Daniël Bosma 

Ouderling van dienst: Mient van Kammen 

Beamteam: Simon Bosma en Mienthalbe Westerhof 

 

Mededelingen door de ouderling van dienst 

 

Intochtslied Ps. 93: 1 en 4 

1.De Heer is koning, Hij regeert 

altijd, 

omgord met macht, bekleed met 

majesteit. 

Hij grondvest de aarde, houdt haar 

vast in stand. 

Onwrikbaar staat het bouwwerk van 

zijn hand. 

4.Uw macht is groot, uw trouw zal 

nooit vergaan, 

al wat Gij ooit beloofd hebt, blijft 

bestaan. 

Tot sieraad is uw hoge heiligheid 

en in die glans trotseert uw huis de 

tijd. 

 

Onze hulp en groet (geen Klein Gloria) 

Kyriëgebed     

                        

Glorialied 705: 1 en 3 

1.Ere zij aan God, de Vader, 

ere zij aan God, de Zoon, 

eer de heilige Geest, de Trooster, 

de Drie-enige in zijn troon. 

Halleluja, halleluja, 

de Drie-enige in zijn troon! 

 

3.Ere zij de Heer der engelen, 

ere zij de Heer der kerk, 

ere aan de Heer der volken; 

aarde en hemel looft uw werk! 

Halleluja, halleluja, 

loof de koning, heel zijn kerk! 

Zingen: we gaan voor even uit elkaar 

Kinderen naar de nevendienst 

 

Gebed bij de opening van de Schrift 

 

1e Lezing Genesis 1: 26 t/m 2:3  

 

Zingen: Psalm 8: 1, 3 en 4 

1.Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven 

hebt Gij uw naam op aarde uitgeschreven- 

machtige God, Gij die uw majesteit 

ten hemel over ons hebt uitgebreid. 

 



3.Aanschouw ik 's nachts het 

kunstwerk van uw handen, 

de maan, de duizend sterren die daar 

branden, 

wat is de mens, dat Gij aan hem 

gedenkt, 

het mensenkind, dat Gij hem 

aandacht schenkt? 

4.Gij hebt hem bijna goddelijk 

verheven, 

een kroon van eer en heerlijkheid 

gegeven, 

Gij doet hem heersen over zee en 

land, 

ja, al uw werken gaf Gij in zijn hand. 

 

2e Lezing Marcus 12: 1 t/m 17  

 

Zingen lied 823: 1 en 4 

1.Gij hebt, o Vader van het leven, 

de aarde aan de mens gegeven, 

het land, de zee is zijn domein. 

Gij hebt hem aan het woord doen 

komen 

om tussen werkelijkheid en dromen 

getuige van uw Geest te zijn. 

 

4.Door een geheimenis omsloten, 

door alle dingen uitgestoten, 

gaat hij op alle dingen in. 

Alleen uw woord geeft aan zijn 

falen, 

zijn rustloos zoeken en verdwalen 

een onuitsprekelijke zin. 

Uitleg. Tekst: Marcus 12:17 

 

Zingen: lied 978: 1 en 4 

1.Aan U behoort, o Heer der heren, 

de aarde met haar wel en wee, 

de steile bergen, koele meren, 

het vaste land, de onzekere zee. 

Van U getuigen dag en nacht. 

Gij hebt ze heerlijk voortgebracht. 

 

4.Laat dan mijn hart U toebehoren 

en laat mij door de wereld gaan 

met open ogen, open oren 

om al uw tekens te verstaan. 

Dan is het aardse leven goed, 

omdat de hemel mij begroet. 

Kinderen terug in de kerk 

 

Voorbeden (incl. Wereld lepra dag; geen ‘Onze Vader’)     

  

Tine Hoekstra over Wereld lepra dag: voor de aankondiging van de collecte 

vertelt ze iets over de Leprazending en vertoning van filmpje.  

 

Tafelgebed 

 

Communie 

 

 

 



Zingen: lied 381: 4 en 6 

4.Wie geeft het brood, dat hongerigen voedt, 

waar is de bron waaruit ik drinken moet? 

Gij, Heer, alleen kunt mijn genezing zijn; 

voed mij en drenk mij met uw brood en wijn. 

 

6.U wil ik danken, grote Levensvorst; 

Gij hebt gestild mijn honger en mijn dorst. 

Uw kracht, uw leven daalde in mij neer; 

in uw gemeenschap wil ik blijven, Heer. 

 

Gebed 

 

Slotlied Psalm 145: 1 en 3   

1.O Heer, mijn God, Gij koning van ’t heelal, 

ik wil uw naam verheffen boven al. 

Van dag tot dag roem ik uw majesteit, 

ik zegen U voor eeuwig en altijd. 

Groot is de Heer, zijn grootheid zij geprezen, 

groot is zijn naam, zijn ondoorgrondelijk wezen. 

Van mond tot mond gaan uw geduchte daden, 

van eeuw tot eeuw slaat men uw werken gade. 

 

3.Genadig en barmhartig is de Heer, 

lankmoedig en vol goedheid altijd weer. 

Hij toont zijn gunst aan alles wat Hij schiep, 

al wat Hij uit de schoot der aarde riep. 

U loven, Heer, de werken van uw handen, 

de hemelen, de zeeën en de landen. 

U zegenen, o Heer, uw hartsbeminden 

die elke dag uw goedheid ondervinden. 

                                                      

Zegen. 

 

We collecteren bij de uitgang.  

 

1e collecte voor de Leprazending 

2e collecte voor de Kerk 

3e collecte voor onderhoud gebouwen 

 

 


