
Liturgie PKN Steenbergen 14  februari 2021 met ds. Inkelaar-de Mos, met Corneel Droogers als organist 
 

Orgelspel  
 

Mededelingen 
 

Orgel Psalm 107: 1 en 4 Gods goedheid houdt ons staande 
1 Gods goedheid houdt ons staande 4 Laat ons nu voor de Here 
 zolang de wereld staat!  zijn goedertierenheid 
 Houd dan de lofzang gaande  toezingen en vereren 
 voor God die leven laat.  de God die ons bevrijdt. 
 Al wie door Hem bevrijd  Want wie zijn hulp verlangt, 
 uit ongastvrije streken,  Hem aanroept in gebeden, 
 naar huis wordt heengeleid,  verlost Hij uit de angst 
 zal van zijn liefde spreken.  en leidt Hij tot de vrede. 
 

Bemoediging en groet 
 

Lied 657 vers 1 en 4 Zolang wij adem halen 
1 Zolang wij ademhalen 4 Ons lied wordt steeds gedragen 
 schept Gij in ons de kracht  door vleugels van de hoop. 
 om zingend te vertalen  Het stijgt de angst te boven 
 waartoe wij zijn gedacht:  om leven dat verloopt. 
 elkaar zijn wij gegeven  Het zingt van vergezichten, 
 tot kleur en samenklank.  het ademt van uw Geest. 
 De lofzang om het leven  In ons gezang mag lichten 
 geeft stem aan onze dank.  het komend bruiloftsfeest. 
 

Gebed om ontferming 
 

Loflied CD Sela ‘Ik zal er zijn’ (nr. 15 van de CD Ik zal er zijn) 
 

Gebed om het Licht van de Heilige Geest 
 

Schriftlezing Psalm 139 : 1-18 en Genesis 16:13 
 

Orgelspel 139 vers 1  en 7 
1 Heer, die mij ziet zoals ik ben, 7 Gij hebt mij immers zelf gemaakt, 
 dieper dan ik mijzelf ooit ken,  mij met uw vingers aangeraakt, 
 kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,  met toegewijde tederheid 
 Gij volgt mij waar ik zit of sta.  mijn nieren en mijn hart bereid, 
 Wat mij ten diepste houdt bewogen,  mij in de moederschoot geweven, 
 ’t ligt alles open voor uw ogen.  mij met uw wonderen omgeven. 
 

Schriftlezing Johannes 1: 35-51  
 

Orgelspel lied 833 (2 keer) Neem mij aan zoals ik  
 Neem mij aan zoals ik ben, 
 wek in mij wie ik zal zijn, 
 druk uw zegel op mijn hart en leef in mij.  
 

Verkondiging 
 

Orgelspel Liedboek 377 :1, 2, 3, 4 Zoals ik ben, kom ik nabij 
1 Zoals ik ben, kom ik nabij, 2 Zoals ik ben, met al mijn strijd, 3 Zoals ik ben, verdoofd, verblind, 
 met niets in handen dan dat Gij  mijn angsten en onzekerheid,  tast ik naar U, die mij bemint, 
 mij riep en zelf U gaf voor mij –  mijn maskers en mijn ijdelheid –  bij wie mijn ziel genezing vindt – 
 o Lam van God, ik kom.  o Lam van God, ik kom.  o Lam van God, ik kom. 
 

  4 Zoals ik ben, ontvangt Gij mij, 
   reinigt, vergeeft, omarmt Gij mij, 
   vervult, verlicht, verwarmt Gij mij – 
   o Lam van God, ik kom. 
 
Dankgebed, Voorbeden, stil gebed, het Onze Vader  
 



 
Orgel slotlied  913: 1,3 Wat de toekomst brengen moge  
1 Wat de toekomst brengen moge, 3 Laat mij niet mijn lot beslissen: 
 mij geleidt des Heren hand;  zo ik mocht ik durfde niet. 
 moedig sla ik dus de ogen  Ach, hoe zou ik mij vergissen, 
 naar het onbekende land.  als Gij mij de keuze liet! 
 Leer mij volgen zonder vragen;  Wil mij als een kind behandelen, 
 Vader, wat Gij doet is goed!  dat alleen de weg niet vindt: 
 Leer mij slechts het heden dragen  neem mijn hand in uwe handen 
 met een rustig, kalme moed!  en geleid mij als een kind. 
 
Zegen, beantwoord met orgelspel 415:3 
3 Amen, amen, amen! 
 Dat wij niet beschamen 
 Jezus Christus onze Heer, 
 amen, God, uw naam ter eer! 
 
Orgelspel  
 
 

 
 
Collecten   
 

De 1e collecte is voor het Bloemenfonds en de 2e collecte is voor het college van kerkrentmeesters. 

Een groep vrijwilligers zorgt er voor dat er 's zondags bloemen in de kerk staan. Na afloop van de dienst worden ze bij 
iemand thuis gebracht.  
Dit kan zijn bij een zieke, een jarige of ter gelegenheid van een huwelijksjubileum. 

 
 

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 
 
 

 
Vooruitlopend op de 40 dagentijd die volgende week zondag 21 februari begint wil de diaconie het project alvast bij 
u bekendmaken. 
 
Collecte 40-dagen tijd 
De collectes in de 40-dagen tijd zijn dit jaar bestemd voor een project in het kader van “Brabant voor Moldavië” en 
 dan specifiek gericht op jongeren in Moldavië.  
We steunen het project samen met Bergen op Zoom en Halsteren/Nieuw-Vossemeer. 
Andere jaren konden wij u na afloop van een kerkdienst de “spaardoosjes” voor ons project overhandigen,  
maar helaas gaat dit in deze corona tijd niet lukken.  
Daarom hebben wij het voorbeeld van de spaardoos bijgevoegd zodat u het misschien thuis zelf kunt maken,  
anders heeft u vast zelf wel iets waarin u kunt sparen.  
Ook dit jaar hopen we weer een mooi bedrag bijéén te brengen. 
 
In de komende weken volgt hierover meer informatie. 
 
Met vriendelijke groet,  
De Diaconie; Christian, Lieneke, Corine, Hanneke 

 


