
 

 

 
 

Liturgie zondag 29 maart 2020  
 

 Welkom 

 
 Bemoediging en groet 

 

 Lied: 1003 “Stil is de straat overal” 

 

 Gebed 

 
 Lezing Exodus 9:13-35 

 

 Lied: Psalm 105 

 

 Verkondiging 

 
 Lied: Jezus ga ons voor 835 

 

 Gebeden 

 

 Zegen 

 
 Beaming: lied 415 

 

 Wilt u een gave geven deze zondag?  
 

Geeft u dan uw bijdrage voor vluchtelingen op het eiland Lesbos. 
Bijna de helft van de vluchtelingen op Lesbos zijn kinderen. Eén 

van de vijf kinderen komt zonder zelfs zonder ouders of begeleiders 

aan! Met uw gift maakt u het mogelijk dat Kerk in Actie via haar 
partnerorganisaties de vluchtelingen kan helpen met voedsel, 

medicijnen en onderwijs. Meer informatie op 

www.kerkinactie.nl/vluchtelingenlesbos . 
U kunt dit werk steunen door uw bijdrage over te maken  

op rekening NL89 ABNA 0457 457 457  

t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht,  
o.v.v. 'Vluchtelingen Lesbos' 

http://www.kerkinactie.nl/vluchtelingenlesbos


 

 

 Lied 1003 (aangepast):  

 
1. Stil is de straat. Overal 

mensen in huizen verdwenen, 

even een luide sirene - 

stil is de straat overal. 

 
Komt er, God, een nieuwe morgen 

als een teken van uw trouw, 
worden wij bevrijd van zorgen? 

God, kom gauw. 
 

a. Klassen, kantoren zijn leeg. 
Thuis moeten werken of leren, 

hoe alles organiseren? 

Klassen, kantoren zijn leeg. 

 
Komt er, God, een nieuwe morgen… 

 

b. Mensen zijn bang overal. 
Ieder op afstand gehouden: 

ben je niet ziek of verkouden? 

Mensen zijn bang overal. 

Komt er, God, een nieuwe morgen… 

 

c. Mensen gebonden aan huis. 
Puzzels of brieven of boeken. 

Bellen, maar niemand bezoeken. 
Mensen gebonden aan huis. 

 
Komt er, God, een nieuwe morgen… 

 
d. Veel in ons leven valt stil. 

Doorgaan en ’s nachts liggen malen: 

kan ik nog alles betalen? 

Veel in ons leven valt stil. 

 
Komt er, God, een nieuwe morgen… 

 
5. Stil is de straat. Overal 

mensen in huizen verdwenen, 
even een luide sirene - 

stil is de straat overal. 
 

Strofen 1 en 5 en refrein: Jan Jetse Bol  
muziek Jan Raas 

Strofen a t/m d: Gert Landman,  
maart 2020 


