
Liturgie Christusgemeente 17-1-2021 
 

Orgelmuziek 
 
Welkom en mededelingen 
 
Introïtuslied: NLB 96a : 1 en 2 (orgel en 
voorzang) 
Refrein: 
Zing een nieuw lied, alle landen. 
Zing voor de Heer en verheerlijk zijn Naam.  
 
Zing een nieuw lied voor de Heer, alle landen, 
Zing voor de Heer en verheerlijk zijn Naam. 
Treed in zijn tempel met uw offeranden, 
Kondig zijn roem bij de heidenen aan. 
Refrein 
 
Groot is de Heer, die wij vrezen en prijzen: 
Aarde en lucht komen vers uit zijn hand, 
Schoonheid en kracht vergezellen Hem beide: 
Wild is de zee en tevreden het land.  
Refrein 
 
Stilte, bemoediging en groet 
 
Drempelgebed 
 
NLB 96a : 3 en 4 (orgel en voorzang) 
Refrein 
 
Roep tot de volkeren: God is de koning, 
Hij houdt de weegschaal der wereld 
loodrecht; 
Hij is rechtvaardig, bij Hem is het oordeel, 
Alle wordt Hem aan zijn voeten gelegd. 
Refrein 
 
Juich wat in zee leeft of leeft op de velden: 
Zie, uw verlosser gaat komen, wees blij! 
Wuif alle bomen der wouden, verwelkom 
Juichend uw koning, want Hij is nabij! 
Refrein 
 
Inleiding op het thema 
 
Gebed om de opening van het woord  
 
Kindermoment 

 
Schriftlezing: Johannes 17 : 1-13 
 
Zingen: Taizé 15 (orgel en voorzang) 
Ubi caritas et amor, 
Ubi caritas, Deus ibi est.  
 
Vertaling: Waar vriendschap en liefde heerst, 
daar is God.  
 
Preek  
 
Meditatieve muziek 
 
Gezang 314 : 1 en 3 (orgel en voorzang) 
Gij die gelooft, verheugt u samen, 
’t is God, die trouw zijn kerk bewaart! 
Die hoop zal nimmer ons beschamen: 
De Heer is God en zijns is d’aard’.  
Zijn woord heeft vrede, heil bereid 
Van eeuwigheid tot eeuwigheid! 
 
Nabij of ver, wij zijn verbonden: 
Eén Heer en één geloof, één doop,  
Eén Geest is tot ons neergezonden, 
En één is aller liefd’ en hoop. 
Wij bidden en wij danken saam, 
Wij roemen in één Vadernaam.  
 
Geloofsbelijdenis (samen gesproken) 
 
Gebeden (besloten met gezamenlijk Onze 
Vader)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 
Toelichting bij de collecte 
 
Slotlied: Lied 59 (orgel en voorzang) 
Laudate omnes gentes, laudate Dominum. 
(2x) 
 
Sing praises, all you peoples, sing praises to 
the Lord. (2x) 
 
Zending en zegen (antwoordlied: Gezang 
456:3) 
Amen, amen, amen! 
Dat wij niet beschamen, 
Jezus Christus onze Heer. 
Amen, God, uw Naam ter eer! 


