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Liturgie zondagmorgen 

28 februari 2021 

Voorganger 
Ds. Niels den Hertog 

 

 
Stil gebed, votum en groet 

 

Zingen:         Psalm 63 : 1 en 3 (GK) 

1 O God, mijn God, ik zoek uw hand, 

ik dorst naar U, blijf op U wachten. 

Zie hoe mijn ziel en lichaam smachten 
naar U in droog en dorstig land. 

Zo sloeg ik steeds op U mijn ogen, 

als ik uw heilig huis bezocht, 
uw heerlijkheid aanschouwen mocht 

en vreugde vond in uw vermogen. 

 
3 Dit is de spijze die mij voedt, 

dat ik U prijs ik in stille nachten 

en overleg in mijn gedachten, 
hoe U mij altijd hebt behoed. 

U wilt mij met uw vleugels dekken. 

Dan juicht mijn ziel, uw naam ter eer, 
zij hangt geheel U aan, o Heer. 

Geen mens kan uit uw hand mij trekken. 

 
Gebed 

 

We lezen Johannes 7 : 1-44 
 

Uitleg voor de kinderen 

 
Zingen:              Opwekking 281 

Als een hert dat verlangt naar water, 

zo verlangt mijn ziel naar U. 
U alleen kunt mijn hart vervullen, 

mijn aanbidding is voor U. 
U alleen bent mijn Kracht, mijn Schild. 

Aan U alleen geef ik mij geheel. 

U alleen kunt mijn hart vervullen, 
mijn aanbidding is voor U. 
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Verkondiging 

 
Gebed 

 

Mededeling diakenen 
 

Zingen:                ‘Ik ben’ (Sela) 

1. Wie zal ons voeden, het brood met ons breken?  
Waar wordt de honger voor altijd gestild?  

In Christus alleen is het brood van het leven;   

breekt het voor ieder, deelt het om niet.  
  

Bron van leven, ons gegeven, vol van liefde en vrede:   

Christus, Hij alleen!  

  

2. Wie zal ons laven, de dorst van ons nemen?  

Waar is geen droogte, geen pijn of verlies?   
In Christus alleen is het water des levens;   

reikt ons de beker, geeft het om niet.  

  
3. Wie spreekt de woorden van waarheid en leven?  

Waar wordt gevonden de zin van bestaan?   

In Christus alleen is de Waarheid gegeven;  
weg tot de Vader, weg om te gaan.  

  

4. Wie zal ons zoeken tot wij zijn gevonden?  
Waar zoeken wij naar een toevlucht en thuis?  

Met Christus alleen zijn wij eeuwig verbonden;   

weidt ons in vrede, leidt ons naar huis.  
  

Bron van leven, ons gegeven, vol van liefde en vrede:   

Christus, Hij alleen!   
Christus, Hij alleen!  

 

Zegen 


