
Liturgie  zondag 25 juni 2017 
M.m.v. Triplet Formation 

  

Als de kerkenraad binnen is luisteren we naar: 
Triplet Formation            
Stilte 
  

Luiden van de klok, als de voorganger opstaat, staan allen op en zingen: 
NLB 981: 1, 2 en 3 
1 Zolang er mensen zijn op aarde, 
   zolang de aarde vruchten geeft, 
   zolang zijt Gij ons aller Vader, 
   wij danken U voor al wat leeft. 
  

2 Zolang de mensen woorden spreken, 
   zolang wij voor elkaar bestaan, 
   zolang zult Gij ons niet ontbreken, 
   wij danken U in Jezus' naam. 
  

3 Gij voedt de vogels in de bomen, 
   Gij kleedt de bloemen op het veld, 
   o Heer, Gij zijt mijn onderkomen 

   en al mijn dagen zijn geteld. 

  
Bemoediging en Groet 
Vg: De Heer zij met U         
A: Ook met U zij de Heer 
Vg: Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige 
A: Die hemel en aarde gemaakt heeft 
Vg: Die door zijn liefde niet anders kan dan vasthouden met wie en met wat hij is begonnen 
A: die ons steeds weer laat leven met hart en ziel 
Vg: Laat ons o Heer uw liefde zien 
A: En geef ons uw heil 
Vg: Help ons ons toe te vertrouwen aan uw zorg 
A:. En leer ons uw liefde van de daken te schreeuwen. Amen  
  
Zingen: NLB 981: 4 en 5 
  
4 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. 
  

5 Daarom moet alles U aanbidden, 
   uw liefde heeft het voortgebracht, 
   Vader, Gijzelf zijt in ons midden, 
   o Heer, wij zijn van uw geslacht.   (gem. gaat zitten) 
  
Inleiding op de dienst 
Gebed 
  
Triplet Formation speelt en zingt:  

When you believe 
Better than I 

  
Kinderen naar de kindernevendienst, onder het zingen van Vlam van ons bestaan. 
  
Lezen: Matteüs 10: 26-33 
  
Zingen: NLB 823: 1 en 4 



1 Gij hebt, o Vader van het leven, 
   de aarde aan de mens gegeven, 
   het land, de zee is zijn domein. 
   Gij hebt hem aan het woord doen komen 

   om tussen werklijkheid en dromen 

   getuige van uw Geest te zijn. 
  
4 Door een geheimenis omsloten, 
   door alle dingen uitgestoten, 
   gaat hij op alle dingen in. 
   Alleen uw woord geeft aan zijn falen, 
   zijn rustloos zoeken en verdwalen 

   een onuitsprekelijke zin. 
  
Preek 
  
Triplet Formation speelt en zingt:  Steady on  
  
Collecte: 1e voor diaconie, 2e voor PGEmmen   
Kinderen komen terug van kindernevendienst. 
  
De tafel wordt klaargemaakt 
  
Viering Heilig Avondmaal 

Nodiging 
Wensen wij elkaar de Vrede van Christus 
We zingen ons Tafelgebed: Die naar menselijke gewoonte  

  
De tekst wordt gezongen door enkele zangers – de coupletten gezongen door de gemeente: 
  
Die naar menselijke gewoonte 
met een eigen naam genoemd werd 
toen hij in een ver verleden 
werd geboren, ver van hier 

  
die genoemd werd: Jesjoe, Jezus 

zoon van Jozef, zoon van David 

zoon van Jesse, zoon van Juda 

zoon van Jacob, zoon van Abram 

  
zoon van Adam, zoon van mensen 
die ook Zoon van God genoemd wordt, 
heiland, visioen van vrede, 
licht der wereld, weg ten leven, 
  
Levend brood en ware wijnstok 
die, geliefd en onbegrepen, 
werd bewaard in taal en teken 

als een eeuwenoud geheim 

  
als een wachtwoord doorgegeven 
als een vreemd vertrouwd verhaal 
die een naam in mijn geheugen 
die de stem van mijn geweten 
  
die mijn waarheid is geworden: 
hem gedenk ik hier en noem ik, 
als een dode die niet dood is 

als een levende geliefde 
  



die gekozen heeft te leven 
voor de armsten van de armen 
help man, reisgenoot en broeder 
van de allerminste mensen 
  
die, ten dage dat hij rondging 

door de dorpen van zijn landstreek, 
mensen aantrok en bezielde, 
hen verzoende met elkaar 
  
die niet steil en ongenaakbaar, 
niet hooghartig, als een heerser, 
maar in knechtsgestalte leefde 
 die zijn leven voor zijn vrienden  
prijsgaf, door een vriend verraden, 
die, getergd tot op het kruis, 
voor zijn vijand heeft gebeden, 
die, van God en mens verlaten, 
is gestorven als een slaaf 
  
die gestrooid is in de akker 
als het kleinste van de zaden, 
die daar wacht een lange winter 
in de stilte van de dood, 
  
die als graan geoogst zal worden 
die als brood gedeeld wil worden 
om in mensen mens te worden 
die, verborgen in zijn God, 
  
 
onze vrede is geworden, 
onze ziel tot rust gekomen, 
die ons groet vanuit zijn verte 

die ons aankijkt van dichtbij 
  
als een kind, een vriend, een ander 
hem gedenk ik hier, hem noem ik 
en beveel hem bij je aan 
als je levende geliefde 
als de mens die naast je is.    
                                                                                               
Instellingswoorden                                                                                                                         
Delen van brood en wijn. Onder het delen van brood en wijn zingen we: NLB 117d:                                                             
Laudate omnes gentes, 
laudate Dominum. 
Laudate omnes gentes, 
laudate Dominum. 
 
ELB 173:    
Jezus, U bent het licht in mijn leven, 
 laat nimmer toe dat het duiser tot mij spreekt. 
Jezus, U bent het licht in mijn leven 

 Zegen mij met uw liefde, o Heer. 
  
Bericht van overlijden, wij zingen: 
Niemand leeft voor zich zelf, niemand sterft voor zich zelf. Wij leven en sterven voor God onze Heer, 
aan hem behoren wij toe. 
  
Gebeden, afgesloten met een gezamenlijk gebeden Onze Vader 



  
Triplet Formation speelt en zingt:  

Eeuwig en Altijd 
De kracht van uw Liefde 

  
Zingen: NLB 868: 2 en 4 
2 Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn  
   liefde uw leven; 
   heeft u in 't licht als op ade 

   laarsvleuglen geheven. 
   Hij die u leidt, 
   zodat uw hart zich verblijdt, 
   Hij heeft zijn woord u gegeven. 
  
4 Lof zij de Heer die uw huis en  
   uw haard heeft gezegend, 
   lof zij de hemelse liefde die  
   over ons regent. 
   Denk elke dag 

   aan wat zijn almacht vermag, 
   die u met liefde bejegent. 
  
Zegen: gemeente zingt: Amen, Amen. 

  
  


