
Liturgie voor de dienst in Ravenstein  
op 19 maart 2023. 

Vierde zondag van de 40 dagen, Laetare. 
Dienst van Schrift en Tafel 

 
Na orgelspel, welkom en mededelingen wordt de kaars aangestoken als 
teken van Gods licht in ons  midden. 
 
Zingen: Lied 67 vers 1 en 2  (zo mogelijk staande gezongen) 
 

Groet: 
V: de Heer zij met U   
G: ook met U zij de Heer 
 
Bemoediging: 
V: onze hulp is in de Naam van de Heer 
G: die hemel en aarde gemaakt heeft 
 
Drempelgebed: 
V: o God, keer U om naar ons toe 
G: en doe ons weer leven met hart en ziel 
V: laat ons, o Heer, Uw liefde zien 
G: en geef ons Uw heil ! 
V: o Heer! Hoor ons gebed 
G: en laat ons geroep tot U komen. Amen. 
(de gemeente mag gaan zitten) 

 
Zingen: Lied 67 vers 3 
 
Smeekgebed en/of Kyrië 
V: Laten wij de Heer aanroepen om ontferming voor de nood van de 
wereld, want zijn barmhartigheid heeft geen einde!  
Zingen Lied 121 vers 1 en 4. 
 
Gebed om de opening van het Woord 
 
Overweging waarin Psalm 23 wordt gelezen. 
 
 Thema: het leed doorleven. 
 
Een lied van David. 
De Heer zorgt voor mij zoals een herder voor zijn schapen zorgt. 
Ik kom niets tekort. 
 



Hij laat mij rusten in groene velden. 
Hij laat mij drinken uit rustige stroompjes. 
 
Hij geeft me kracht. 
Hij helpt me om te leven zoals Hij het wil, 
omdat Hij dat heeft beloofd. 
 
Zelfs als ik door een diep, donker dal ga, een dal van moeilijkheden, 
ben ik nergens bang voor, want U bent bij mij. 
Met uw stok en uw herdersstaf 
beschermt U mij en stuurt U mij bij. 
Het troost mij dat U dat doet. 
 
Mijn vijanden zien hoe goed U voor mij bent: 
U zet een feestmaaltijd voor mij neer. 
U zalft mijn hoofd met zalf-olie. 
 
U schenkt mijn beker zó vol dat hij overloopt. 
 
Uw goedheid en liefde zijn mijn leven lang bij mij. 
Ik mag mijn hele leven dicht bij U zijn. 
 
Orgelspel en aansluitend zingen we lied 835 
 
Tafelgebed:  
De Heer zal met u zijn 
De Heer zal u bewaren. 
Verheft uw harten 
Wij zijn met ons hart bij de Heer. 
Brengen wij dank aan de Heer, onze God. 
Hij heeft recht op onze dankbaarheid.  
 
Want U hebt uw dienaar Jezus aanvaard als Uw Zoon. 
Hij werd gekneusd en gebroken door de heersende machten, 
Hij heeft zijn ziel, zijn levengevende bloed uitgestort als water over de 
aarde. 
En werd in Hem onthuld al het onrecht, het kwaad in ons mens-zijn  
maar heeft Hij gehoorzaamheid geleerd uit wat Hij heeft geleden  
om te openbaren wie U bent: rechtschapen, ondeelbaar goed voor ieder 
mens. 
Wij buigen voor deze Rechtvaardige en huldigen U, samen met hen die 
Uw roep hebben gehoord, Uw weg zijn gegaan tegen al wat U onteert, 
tegen al wat ons bedreigt: 



 
                                         Heilig, heilig, heilig, 

Heer God van alle machten. 
Vol zijn aarde en hemel van Uw heerlijkheid. 

Hosanna in de hoge. 
Gezegend Hij die komt in de naam van de Heer. 

Hosanna in de hoge. 
 

Gezegend zijt Gij, God onze Vader en gezegend is Jezus die komt in Uw 
naam. 
Hij heeft ons de weg gewezen toen Hij ons allen voorging door de nacht 
van onze duisternis naar de morgen van Uw licht. 
Hij is U trouw gebleven en heeft ons liefgehad tot het bittere einde van 
zijn eenzame gang. 
En als de minste der mensen gekruisigd hebt Gij Hem opgewekt uit de 
dood, als de eerste van ons allen en Hem de Naam gegeven boven alle 
naam. 
Laat Uw Geest zijn woorden vervullen, nu wij gaan doen wat Hij ons 
opdroeg. 
 
Want in de nacht dat Hij werd overgeleverd heeft Hij het brood, na de 
dankzegging, gebroken, aan Zijn discipelen gegeven - en vandaag doet 
Hij dat aan ons -, met de woorden: 

Neemt en eet, dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.  
Doet dit om Mij te gedenken. 

 
Zo heeft Hij ook de beker genomen, daar de dank over uitgesproken, die 
rondgegeven, - en zo doet Hij dit ook aan ons -, en gezegd: 
 Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed. 
 De zonden zijn vergeven. 
 Drinkt allen hieruit, om Mij te gedenken. 
Zo komen wij met dit brood en deze beker tot U, o God, en wij bidden U: 
Zend Uw Geest in ons midden, voeg ons tezamen tot een levende 
gemeenschap, die U eert en U dient, troostend recht doet aan mensen, 
het kwaad bestrijdend vrede sticht op aarde en hoopvol uw dag 
tegemoet gaat. 
En in de stilte van deze morgen leggen wij onze gedachten in Uw 
handen, bevelen wij mensen bij U aan die Uw troostende aanwezigheid 
nodig hebben, die Uw lichtend Aangezicht nodig hebben in de duisternis 
van hun leven. 
Stilte… 
Zo bidden wij de woorden die Jezus ons heeft meegegeven voor al de 
dagen dat wij op weg zijn naar Uw Rijk: Onze Vader… 



 
Nodiging  
Geeft elkaar een teken van vrede 
Delen van brood en beker  
Dankgebed  
 
Zingen: Lied 425 (zo mogelijk staande gezongen) 
 
Wegzending en zegen: 
V: Zegen van Sint Patrick  
(na in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest)  

zingt de gemeente G: Amen, Amen, Amen.  
 
Na de dienst is de collecte voor kerk en diaconie 
Ook is er koffie of thee voor wie wil 
De volgende dienst is op 2 april met ds G. Boer 
 
 

 
 


