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LITURGIE 28 SEPTEMBER 2014 
 

Temple de la Trinité, Paris 
 
Voorganger : Drs Martin Roos 

Orgel          : Hans Lammers       

Piano          : Hannah Groenewege 

Altviool          : Andrew van Parijs 

 

         

 
              De Ludenkapel, Doorn 
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- Intochtpsalm Lied 92 : 1(staande). 

 

Waarlijk, dit is rechtvaardig / dat men den HERE prijst, 

dat men Hem eer bewijst: / zijn naam is eerbied waardig. 

Wij loven in de morgen / uw goedertierenheid, 

ook als de nacht zich spreidt / houdt ons uw hand 

geborgen. 

 
 

-Votum en Groet (staande). 

 

- Antwoordlied/drempelgebed Lied 92 : 2. 

 

Gezegend zal Hij wezen / die ons bij name riep, 

die zelf de adem schiep / waarmee Hij wordt geprezen; 

laat alom musiceren, / met stem en instrument, 

maak wijd en zijd bekend / de grote naam des HEREN. 
 

 

- Aanvangstekst:  

Want ieder die zijn leven zal willen behouden, die zal het 

verliezen, maar ieder die zijn leven verloren heeft, zal het 

vinden Matt. 16 : 25. 

 

 

- Woorden voor het leven. 

 

- Verootmoediging en  Kyriëlied   Lied 836 : 1 en 4. 

 

O Heer die onze Vader zijt, 

vergeef ons onze schuld. 

Wijs ons de weg der zaligheid, 

en laat ons hart, door U geleid, 

met liefde zijn vervuld. 
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met liefde zijn vervuld. 

 

Leg Heer uw stille dauw van rust 

op onze duisternis. 

Neem van ons hart de vrees, de lust, 

en maak ons innerlijk bewust 

hoe schoon uw vrede is. 

hoe schoon uw vrede is. 

 

- Woorden van bemoediging en Glorialied Lied 914 : 1 

 

Geef mij, Heer, mij los te zingen 

van de wereld en haar strijd; 

laat uw vrede mij doordringen 

die van alle vrees bevrijdt; 

en mij blijde doet belijden 

dat Gij mij gemeenzaam zijt; 

toeft Ge ook lang, 'k blijf U verbeiden: 

red mij uit mijn eenzaamheid. 

 

 

- Schriftlezing Ez. 18 : 1 – 13. 

 

- Gebed. 

  

- Zingen Lied 717 : 1 en 2. 

 

Waartoe geploegd, als 't zaad 

niet valt in goede aarde? 

O God, of Gij ons haat? 

Wat heeft ons werk voor waarde? 

Met onkruid ruig en sterk 

vecht iedereen zich moe 

en de opbrengst van ons werk 

valt straks een ander toe. 
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Zeg ons, welk voordeel heeft 

een mens van al zijn streven? 

Hij wint zijn brood en leeft, 

maar, Here, is dat leven? 

Wij kunnen hier toch niet 

bestaan bij brood alleen? 

In moeiten en verdriet 

gaat zo ons leven heen. 

 

- Preek over Ezechiël 18 : 2. 

 

 

- Een parafrase op Psalm 92 voor altviool en piano. 

 

- Stilte; Voorbeden; het gebed met de kerk van alle tijden en 

alle plaatsen. 

 

- Lied  793 (Staande) . 

 

 Bron van liefde, licht en leven, 

voor elkaar zijn wij gemaakt, 

door uw hand elkaar gegeven, 

door uw vinger aangeraakt. 

Laat ons op uw toekomst hopen, 

gaandeweg u tegemoet; 

dat wij samen lachend lopen 

in uw grote bruiloftsstoet. 

 

Bron van liefde, licht en leven, 

zon die hartverwarmend schijnt, 

woord van hogerhand gegeven, 

trouw en teder tot het eind – 

al zou ons een vijand haten, 

al gaat zelfs de liefde heen, 
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liefde zal ons nooit verlaten: 

Gij laat ons geen dag alleen. 

 

Bron van liefde, licht en leven, 

laat uw vreugde in ons zijn; 

is de blijdschap weggebleven,  

liefde maakt van water wijn. 

Dat wij dan elkaar beminnen 

zo dat zelfs de dood niet scheidt; 

niets kan liefde overwinnen- 

liefde heeft de eeuwigheid.  

 

- Uitzending en zegen. 

 

Lied 708 : 6. 

 

Mijn schild ende betrouwen 

zijt Gij, o God, mijn Heer! 

Op U zo wil ik bouwen, 

verlaat mij nimmermeer! 

Dat ik toch vroom mag blijven, 

uw dienaar te aller stond, 

de tirannie verdrijven 

die mij mijn hart doorwondt. 

 

 

 

 

 

 


