
Liturgie PKN Steenbergen 17 januari 2021 met ds. Corry Biemond, met Corneel Droogers als organist 
 

Orgelspel  
 

Welkom en mededelingen  
 

Intochtslied 273: 1, 2,  5 
 

1 Loof God, die zegent al wat leeft, 2 Loof God, Hij stuurt het schip der kerk, 5 Loof God, die ons aan tafel vraagt, 
 der hem´len Heer is Hij,  dat naar de morgen vaart.  loof bruid, uw Bruidegom. 
 die tussen ons zijn woning heeft.  Hij is de hartslag van ons werk,  Ik loof U die mijn leven draagt, 
 Die ver is, is nabij.  Hij houdt het welbewaard.  o lieve God, ik kom. 
 

Bemoediging en Groet 
 

Drempelgebed 
 

Psalm 66: 1 en 3  
 

1 Breek, aarde, uit in jubelzangen, 3 Doe onze God uw loflied horen, 
 Gods glorierijke naam ter eer.  gij volken, zing alom op aard, 
 Laat van alom Hem lof ontvangen.  loof Hem door wie wij zijn herboren, 
 Geducht zijn uwe daden, Heer.  die ons voor wankelen heeft bewaard. 
 Uw tegenstanders, diep gebogen,  Gij toetst ons, Gij beproeft ons leven, 
 aanvaarden veinzend uw beleid.  zoals men erts tot zilver smelt. 
 Heel de aarde moet uw naam verhogen,  Gij die ons, aan het vuur ontheven, 
 psalmzingen uwe majesteit.  gelouterd voor uw ogen stelt. 
 

Gebed voor ontferming  
 

Glorialied 150a: 1, 2, 4 (CD) 
 

1 Geprezen zij God! Gij engelenkoor 2 Geprezen zij God! Gij allen op aard, 
 dat steeds naar Hem hoort, prijs Hem om zijn Woord!  aanbid Hem die u als kinderen aanvaardt. 
 Gij hemelen, loof Hem wiens hand alles schiep,  Loof Hem die uw Heer is met juichende stem. 
 die allen daarboven tot dankzegging riep.  Beantwoord zijn liefde: leef altijd voor Hem! 
 

  4 Geprezen zij God! Ons lied is gewijd 
   aan Hem die altijd ons helpt en geleidt. 
   Om zijn goede schepping, om hemels genot, 
   zijn gunst en vergeving: geprezen zij God! 
 

Gebed om verlichting Heilige Geest  
 

Eerste lezing: Jesaja 62: 1-5 
 

Lied 176: 1 en 2  
 

1 Om Sions wil zwijg ik niet stil, 2 Uw luister gaat als dageraad   
 maar zal het heil des Heren,  voor alle volken blinken. 
 Jeruzalem, met luider stem  Gij draagt voortaan een nieuwe naam   
 lofzingend profeteren;  die God u toe zal denken. 
 totdat uw leed gewroken is,  O kroonjuweel, o donk're gloed, 
 totdat uw licht ontstoken is,  o kleinood Gods dat flonk'ren moet   
 totdat gij straalt in ere.  met glans die Hij zal schenken. 
 

Tweede lezing: Johannes 2: 1-11  
 

Lied 526: 3 en 4 
 

3 In Kana was de gloed geweken, 4 Juich voor de koning van de volken   
 het vuur bedolven onder as;  buig voor zijn opperheerschappij,   
 toen zei de vlam in ieders beker  zing halleluja! Uit de wolken   
 wie er de ware wijnstok was;  komt ons zijn heerlijkheid nabij.   
 laat het nu uit de kruiken stromen,  Bouw dan ootmoedig aan de aarde, 
 de vreugde ga van mond tot mond,  leg vrede in elkanders hand: 
 omdat Hij, in zijn uur gekomen,  Hij die de beste wijn bewaarde   
 de aarde aan zijn zijde vond!  roept ons ter bruiloft in zijn land! 
 



 
Verkondiging  
 

Lied 793: 1, 2 en 3  
 

1 Bron van liefde, licht en leven, 2 Bron van liefde, licht en leven, 3 Bron van liefde, licht en leven, 
 voor elkaar zijn wij gemaakt  zon die hartverwarmend schijnt,  laat uw vreugde in ons zijn; 
 door uw hand elkaar gegeven,  woord van hogerhand gegeven,  is de blijdschap weggebleven, 
 door uw vinger aangeraakt.  trouw en teder tot het eind –  liefde maakt van water wijn. 
 Laat ons op uw toekomst hopen,  al zou ons een vijand haten,  Dat wij dan elkaar beminnen 
 gaandeweg U tegemoet;  al gaat zelfs de liefste heen,  zó dat zelfs de dood niet scheidt;  
 dat wij samen lachend lopen  liefde zal ons nooit verlaten:  niets kan liefde overwinnen – 
 in uw grote bruiloftsstoet.  Gij laat ons geen dag alleen.  liefde heeft de eeuwigheid. 
 
Gebeden  
 

Slotlied 827: 1, 2, 4 
 

1 Mensen, wij zijn geroepen om te leven! 2 God onze toekomst, God is onze Vader, 
 Hoog is de hemel boven ons verstand  Hij is het licht voor onze dagen uit. 
 en onder onze voeten hier beneden  De hele wereld leeft van zijn genade, 
 de goede grond, het groene moederland.  Hij gaf de aarde en Hij geeft de tijd. 
 
  4 Ja, wij zijn allen kinderen der belofte, 
     kinderen van de dag die komen zal, 
     als Hij, de Zoon, de zon, daalt uit de hoogte, 
     roepend van recht en vrede overal! 
 
Wegzending en Zegen  
 

 
 
Collecten   
 

De 1e collecte is bestemd voor Palliatieve Zorg en de 2e collecte is bestemd voor het college van kerkrentmeesters. 
Wat is Palliatieve Zorg?  
Wanneer je hebt gehoord dat je niet meer beter wordt, dan kun je palliatieve zorg krijgen.  
Deze zorg heeft als doel om je leven draaglijker en comfortabeler te maken, door lijden te voorkomen of te verlichten.  
De zorg kan weken, maanden of jaren duren. Palliatieve zorg is niet gericht op genezing. Het gaat hierbij niet alleen om 
degene die ziek is, maar ook om familie en naasten.  
De 2e collecte is bestemd voor het college van kerkrentmeesters. 

 
Wij vragen  u om uw bijdrage over te willen maken naar:  
 
Diaconie   NL51 RABO 0148 8206 11     onder vermelding van het collectedoel en datum 
Kerkrentmeesters   NL73 RABO 0148 8207 00 


