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Liturgie Stil Moment op vrijdag 12 maart 2021 
 
Stilte vooraf.  
Laten we stil worden om in Gods aanwezigheid te zijn. 
 
Uitleg vooraf. 
De zondagen in de Veertigdagentijd dragen vanouds Latijnse namen.  
Voor aanstaande zondag is dat de naam Laetare wat  “Verheug U” 
betekent. Het zijn woorden gekozen uit de Psalmen. Zo hoort Psalm 122 bij 
aanstaande zondag. “Verheug u Jeruzalem”.  
Het  thema dit jaar is: “Ik ben er voor jou”, geïnspireerd op de zeven werken 
van barmhartigheid. Voor deze week is het onderwerp”de naakten kleden”. 
In Mattheüs 25 lezen we hierover. 
 
U kunt thuis meedoen door  mee te lezen maar ook mee te zingen. 
 
Uitleg bij de bloemen. 
Kleding verzamelen en kleding delen is iets wat heel veel gedaan wordt.  
Wat je met kleding biedt, is waardigheid en warmte. 
Laten we dit iedereen gunnen en ruimhartig delen van wat we hebben. 
Voor deze schikking zijn de glazen bekleedt met jute en touw.  
Het dikke touw accentueert een open hartvorm. 
De bloeiende bloesems en de berkentakken vallen naar elkaar toe zodat er 
een soort luchtig geweven kleed ontstaat. 
 
Kaarsen aansteken. 
 
Bemoediging. 
 
Jezus, onze hoop, 
door uw evangelie zien we in 
dat God 
zelfs in tijden van duisternis 
wil, dat we gelukkig zijn. 
De vrede van ons hart 
kan het leven mooi maken 
van hen die ons omringen. 
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Zingen: Psalm 122: 1 en 3 
 
Hoe sprong mijn hart hoog op in mij, 
toen men mij zei de: “Gord u aan 
om naar des Heren huis te gaan 
Kom ga met ons en doe als wij!, 
Jeruzalem, dat ik bemin, 
wij treden uwe poorten in, 
u, Gods-stad, mogen wij ontmoeten! 
Jeruzalem, van ver aanschouwd, 
wel saamgevoegd en wel gebouwd, 
o schone stede, die wij groeten. 
 
Bid heil toe aan dit Vredesoord 
dat die u mint bevredigd zij, 
dat vrede in uw wallen zij, 
gezegend zij uw muur en poort! 
Jeruzalem, dat ik bemin, 
wij treden uwe poorten in 
om u met vrede te ontmoeten! 
Om al mijn broeders binnen u 
om ’s Heren tempel wil ik u 
o stad van God, met vrede groeten. 
 
 
Drempelgebed 
 
God, leg goede woorden in onze mond. 
En goede gaven in onze handen 
In al wat wij elkaar geven en zeggen, 
In al wat we horen en ontvangen 
Kunnen we u ervaren 
Als we open en aandachtig zijn voor elkaar. 
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Zingen: Liedboek 221: 1 
 
Zo vriendelijk en veilig als het licht 
zo als een mantel om mij heen geslagen 
zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht, 
ik roep zijn naam, bestorm Hem met mijn vragen, 
dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt. 
Wil mij behoeden en op handen dragen. 
 
Psalmgebed 
 
Vraag om vrede voor Jeruzalem: 
Dat rust hebben wie van je houden, 
dat vrede heerst binnen je muren 
En rust in je vesting. 
Om mijn verwanten en vrienden 
zeg ik: ‘Vrede zij in jou. 
Om het huis van de Heer, onze God, 
wens ik je al het goede. 
 
Klein Gloria (zingend) 
 
Ere zij de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest 
Als in de beginne, nu en immer 
En van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen. 
 
Evangelielezing: Mattheüs 25: 34-40 
 
Dan zal de koning tegen de groep rechts van zich zeggen: “Jullie zijn door 
mijn Vader gezegend, kom en neem deel aan het koninkrijk dat al sinds de 
grondvesting van de wereld voor jullie bestemd is. Want ik had honger en 
jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was 
een vreemdeling en jullie namen mij op, ik was naakt en jullie kleden mij. 
Ik was ziek en jullie bezochten mij, ik zat gevangen en jullie kwamen naar 
mij toe. Dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden: “Heer, wanneer 
hebben wij u hongerig gezien en te eten gegeven, of dorstig en u te drinken 
gegeven?  Wanneer hebben wij u als vreemdeling gezien en opgenomen, u 
naakt gezien en gekleed?  Wanneer hebben wij gezien dat u ziek was of in 
de gevangenis zat en zijn we naar u toegekomen?  
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En de koning zal hun antwoorden: 
 “Ik verzeker jullie: alles wat jullie gedaan hebben voor een van de  
onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij 
gedaan. 
 
Stilte 
 
Muzikaal intermezzo door Herman Hamberg op piano. 
 
Zingen: Liedboek 981: 1- 4 en 5; 
 

Zolang er mensen zijn op aarde, 
zolang de aarde vruchten geeft, 
zolang zijt Gij ons aller Vader 
wij danken U voor al wat leeft. 
 
Gij zijt ons licht, ons eeuwig leven, 
Gij redt de wereld van de dood. 
Gij hebt uw Zoon aan ons gegeven 
zijn lichaam is het levend brood. 
 
Daarom moet alles U aanbidden, 
Uw liefde heeft het voortgebracht, 
Vader Gij zelf zijt in ons midden, 
O Heer, wij zijn van uw geslacht. 
 
Gebed 
 
Goede God die van ons houdt, 
hoe armzalig ons gebed ook is, 
wij zoeken u vol vertrouwen. 
Uw liefde baant zich een weg 
door onze aarzelingen 
en zelfs door onze twijfel. 
 
Zingend bidden: HEER ONTFERM U (3 keer) 
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Jezus, Messias 
door Uw evangelie begrijpen wij 
dat barmhartigheid 
gaat voor alles. 
Geef ons daarom een hart 
vervuld van goedheid. 
 
Zingend bidden: HEER ONTFERM U (3 keer) 
 
Jezus vol erbarmen, 
ook toen u gebukt ging 
onder grote beproevingen 
bedreigde U niemand, 
maar vergaf U. 
Ook wij zouden willen leren te vergeven 
door eenvoudig van hart te blijven. 
 
Zingend bidden: HEER ONTFERM U (3 keer) 
 
Stil persoonlijk gebed. 
 
Samen bidden we een bewerking van “Onze Vader” uit de  
Bijbel in Gewone Taal 
 
Onze Vader in de hemel, 
laat iedereen u eren. 
Laat uw nieuwe wereld komen. 
Laat op aarde uw wil gedaan worden, 
net zoals dat in de hemel gebeurt. 
Geef ons vandaag het eten dat we nodig hebben. 
En vergeef ons wat we fout gedaan hebben, 
want wij hebben ook andere mensen hun fouten vergeven. 
Help ons om nooit tegen u te kiezen. 
En bescherm ons tegen de macht van het kwaad. 
Want u bent koning, 
u regeert met grote macht, 
voor altijd.  
Amen. 
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Zingen zegenbede, Nieuwe Liedboek 415 vers 1, 2 en 3 
 
Zegen ons, al goede 
neem ons in uw hoede 
en verhef uw aangezicht 
over ons en geef ons licht. 
 
Stort, op onze bede 
in ons hart uw vrede 
en vervul ons met de kracht 
van uw Geest bij dag en nacht. 
 
Amen, amen, amen! 
Dat wij niet beschamen 
Jezus Christus onze Heer, 
Amen, God, uw naam ter eer. 
 
Doven van de kaarsen. 
 
Collectebestemming:  
De collecte tijdens de Stille Momenten gaat naar Waypoint Twenterand. Zij  
wil het ontstaan, de instandhouding en het terugkeren van verslaving 
voorkomen.  
 
Geven kan via  de GIVT app of via banknr. diaconie met vermelding stil 
moment + datum Banknummer is NL13RABO 03248 15 670 
 
Het  volgende  Stille Moment  is op vrijdag 19 maart. Aanvang: 19.30 uur.
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