
Liturgie Christusgemeente 24-1-2021 
 
Orgelmuziek 
 
Welkom en mededelingen 
 
Introïtuslied: Gezang 319 : 1 en 2 (orgel en 
voorzang) 
Looft God, die zegent al wat leeft, 
Der heem’len Heer is Hij, 
Die tussen ons zijn woning heeft. 
Die ver is, is nabij.  
 
Looft God, Hij stuurt het schip der kerk, 
Dat naar de morgen vaart. 
Hij is de hartslag van ons werk, 
Hij houdt het welbewaard.  
 
Stilte, bemoediging en groet 
 
Psalm 63 : 2 (orgel en voorzang) 
Eens zag ik in uw tempelhof 
U in uw glorie hoogverheven, 
Wiens gunst mij meer is dan het leven, 
Mijn lippen stamelden uw lof.  
Mijn leven lang wil ik U prijzen, 
Uw naam aanbidden, want Gij voedt 
Mij met uw kracht, Gij schenkt mij moed. 
O Heer, ik wil U dank bewijzen.  
 
Gebed om ontferming 
 
Woord van leven 
 
Psalm 63 : 3 (orgel en voorzang) 
Wanner ik wakend in de nacht 
Mijn geest bij U, Heer, laat vertoeven, 
Dan mag ik weer uw goedheid proeven; 
Uw hulp wordt nooit vergeefs verwacht. 
Waar zich uw vleugels breed ontvouwden, 
Zing ik mij van mijn zorgen vrij. 
Mijn ziel, Heer, is U zeer nabij, 
Door uw hand wordt ik vastgehouden.  
 
Gebed om de opening van het woord  
 
Kindermoment 
 
Schriftlezing: Johannes 17 : 14-26 
 
Gezang 75 : 1 (orgel en voorzang) 
U kennen, uit en tot U leven, 
Verborgene die bij ons zijt, 
Zolang ons ’t aanzijn is gegeven, 

De aarde en de aardse tijd,- 
O Christus, die voor ons begin 
En einde zijt, der wereld zin!  
 
Preek  
 
Meditatieve muziek 
 
NLB 974 : 1, 2 en 5 (orgel en voorzang) 
Maak ons uw liefde, God, 
Tot opmaat van het leven! 
Wij zijn geroepen om 
Haar zingend door te geven. 
De wereld zegt ons niet 
De goede woorden aan. 
Vernieuw ons hart en doe 
Ons uw beleid verstaan.  
 
Wij zijn aaneengevoegd, 
Bedacht met uw genade. 
Op liefde hebt Gij ons 
Gebouwd, bedeeld met gaven. 
En wat wij zijn draagt bij 
Tot welzijn van elkaar. 
In onze eenheid wordt 
Uw liefde openbaar. 
 
God, laat geen mensenkind 
Uit uw ontferming vallen. 
Weer met uw ruime hart 
Het kwade van ons allen. 
Gij zijt te goeder trouw 
Geweest  van het begin. 
Vasthoudend blijft Gij tot 
Uw liefde overwint.  
 
Geloofsbelijdenis (samen gesproken) 
 
Gebeden (besloten met gezamenlijk Onze Vader) 
 
Toelichting van de collecte 
 
Slotlied: Gezang 308 : 1 en 2 (orgel en voorzang) 
In Christus is noch west noch oost, 
in Hem noch zuid noch noord, 
één broederschap rust in zijn troost, 
één wereld in zijn woord. 
 
Tot ieder hart, dat Hem behoort, 
Met Hem gemeenschap vindt. 
De dienst aan Hem is ’t gouden koord 
Dat allen samen bindt.  
 
Zending en zegen (antwoordlied: Gezang 456:3) 


