
Liturgie internetviering de Hoofdhof op zondag 29 maart 2020 

Vijfde zondag 40-dagentijd 
 

Voorganger: ds. Marijn Rohaan 

Organist: Robert Helder; Zang: Amicanto 

De bloemen gaan met een hartelijke groet naar dhr. en mevr. ten Klooster-van Keulen 

____ 
Welkom Joke Hoekstra 

Bemoediging en groet 
 

Luisterlied: ‘Stil, mijn ziel wees stil’ 

Inleidende woorden 

Zingen: ‘God zal zorgen’   
Als het coronavirus dreigt …. 
(van André Troost; melodie: Wie maar de goede God laat zorgen) 

 

1. Je jubelt: God zal voor mij zorgen 
wanneer ik hulp van Hem verwacht! 
Toch kun je bang zijn, bang voor morgen: 
één lange, eindeloze nacht. 
Geloof wat vast en zeker is: 
licht overwint de duisternis. 

2. Je dacht dat God zijn schapen leidde, 
het hele leven één groot feest, 
tot aan de einder groene weiden –  
maar dan: een wond die niet geneest! 
Al zal de Herder zij je zijn, 
soms ga je door een diep ravijn. 

 

3.  Je meende: Christus is zo machtig, 
één woord – het onweer zwijgt al stil. 
Je dacht: mijn Vader is almachtig, 
de wind gaat liggen als Hij wil. 
Maar dan opnieuw: een donderslag, 
chaos die niemand eerder zag. 

4. Je fluistert toch dat God zal zorgen 
ook als geen zon je tegenlacht? 
Houd dat dan vast, want Hij zal morgen 
doen wat geen mens meer had verwacht: 
dan zal de aarde hemel zijn, 
dan zal het eeuwig Pasen zijn! 

 

Gebed 
 

Opstap 
 

Bijbellezing:  Exodus 9: 13 - 35 NBV  
 

Amicanto zingt: Lied 756: 1, 2, 3, 4, 6, 7 en 8 
1    
Laat komen, Heer, uw rijk,  
uw koninklijke dag,  
toon ons uw majesteit,  
Messias, uw gezag!  
  

2     
Waar blijft het overlang  

     beloofde land van God,  
     waar liefd' en lofgezang  
     verdrijven leed en dood?  
  

3     
Dat land, het ons vanouds  

     vertrouwde Kanaän,  
     waar God zijn stad herbouwt;  
     Sion, waar zijt ge dan?  

 4   Zal ooit een dag bestaan  
     dat oorlog, haat en nijd  
     voorgoed zijn weggedaan,  
     in deze wereldtijd?  
      

6   Wij bidden, Heer, sta op 
     en kom in heerlijkheid!  
     Op U staat onze hoop  
     die onze Herder zijt!  



 
7    Uw schapen zijn in nood,  
     uw naam wordt niets geacht...  
     men breekt uw volk als brood,  
     men heeft ons opgejaagd.  

8    De nacht is als een graf,  
     ontij heerst in het rond.  
     Kom van de hemel af,  
     o Ster van Gods verbond! 

 

Meditatie 
 

Muzikaal intermezzo door Robert Helder 
 

Kinderlied en oproep Palmpasen: Samen op weg naar Pasen  
 

Collecte-aankondiging (1e collecte: Werelddiaconaat /2e collecte: Bloemen) 
 

Gebeden, Stil gebed, gesproken Onze Vader 
 

Amicanto zingt: Notre Père – Maurice Duruflé 
 

Zegen 
 
Zingen: ‘Ga maar gerust, want ik zal met je meegaan’   
 

Ga maar gerust, want ik zal met je meegaan 
   Ik ben je baken, ook in de diepe nacht 
   Ik ben de stem, die steeds in jou zal opstaan  
   Ik ben de hand, die op je vriendschap wacht 
   Ik ben het licht dat voor je voeten uitgaat 
   Ik ben de wind waardoor je ademhaalt. 

2 
 Ga maar gerust, want ik zal met je meegaan 
  Ik ben de zon, waardoor het donker knielt 
  Ik ben de groet, waarmee ook jij kunt opstaan  
  Ik ben de hoop, dat zaad diep in je ziel 
  Ik ben het lied, dat fluistert in de bomen 
  Ik ben de dag, die schemert in je droom. 

 

Ga maar gerust, want ik zal met je meegaan 
Ik ben de liefde, die een mens je schenkt 
Ik ben de hoogste toon, die je kunt aanslaan  
Ik ben de verte, die verlangend wenkt 
En, kom je thuis, de laatste mist verdwenen 
ben ik de hand, die al je tranen wist. 

___ 
 

Volgende week zondag om 9.30 uur opnieuw een uitzending. 


