
Liturgie voor zondag 30 september 2018 
  
Muziek vooraf 
U kunt voor de dienst naar voren gaan en een kaarsje aansteken in de wereldbol voor iets of iemand 
of voor uzelf. 
  
Als de kerkenraad binnen is, wordt in stilte geluisterd naar muziek als voorbereiding op de 
dienst. 
  
Luiden van de klok 
  
Als de voorganger opstaat, staan allen op en zingen: Intochtlied: 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: O God, zie ons aan met ogen vol warmte 
A: En doe ons weer leven met hart en ziel 
Vg: Laat ons o Heer uw liefde zien 
A: En geef ons uw heil 
Vg: Maak ons bereid te kijken met uw ogen 
A: En elkaar te zien in onze kwetsbaarheid. 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. 
  
Inleiding op de dienst 
  
Gebed, drie maal beantwoord met zingen: ZG 3,38 refrein 
Refrein: Ontferm U, Heer, naar de maat van Uw liefde!  
  Ontferm U toch met de ruimte van Uw hart! 
  
Woorden van de ruimte van Gods hart 
  
Zingen: Ev. Liedb. 152 (3x) (Taizé) 
Kom tot ons, o heil’ge Geest, in ons ontsteekt Gij ’t vuur van uw liefde.  
Kom tot ons, o heil’ge Geest, kom tot ons o heil’ge Geest. 
  
Lezen: Johannes 5: 1-15 
  
Zingen: NLB 534: 1, 2, 3 en 4 
1 Hij die de blinden weer liet zien,    hun ogen kleur liet ondervinden: 
   is zelf het licht dat ruimte geeft,    ons levenslicht, de Zoon van God. 
  
2 Hij die de lammen lopen liet     hun dode krachten deed ontvlammen 
   is zelf de weg tot waar geluk:   ons levenspad, de Zoon van God. 



  
3 Hij die de armen voedsel gaf         met overdaad hen kwam verwarmen 
   is zelf het brood dat honger stilt:    ons levensbrood, de Zoon van God. 
  
4 Hij die de doven horen deed    hun eigen oren deed geloven 
   is zelf het woord dat waarheid spreekt:   het levend woord, de Zoon van God. 
  
Overdenking  
  
Zingen: NLB 975: 1, 3 en 4 
1 Jezus roept hier mensen samen  
   die in woord, gebed en lied 
   Gods aanwezigheid beamen,   
   geen belofte gaat teniet. 
   Prijs nu God, die goed en trouw is, 
   prijs de Zoon die mensen kent, 
   prijs de Geest die als de Trooster  
   zich naar ons heeft toegewend. 
  
3 Jezus roept ons tot de ander, 
   zo verschillend als wij zijn, 
    ras of huidskleur, rangen, standen -  
   Jezus trekt geen scheidingslijn. 
   Ga met vrienden en met vreemden,  
   ga met mensen, groot en klein, 
   ga met zaligen en zoekers, 
   die op zoek naar waarheid zijn. 
  
4 Jezus roept ons tot zijn tafel, 
   breed en wereldwijd gedekt, 
   waar de kerk bezit haar aardse  
   hemelse ontmoetingsplek. 
   Deel dan brood en wijn, zijn lichaam,  
   deel het lied van liefde weer, 
   deel het feest voor heilige zondaars, 
   wees te gast bij God de Heer. 
  
Collecte 1e voor Diaconie, 2e voor de Kerk. 
  
De tafel wordt klaargemaakt en we zingen: NLB 385: 1, 4 
1 De tafel van samen, de tafel is gedekt. 
   Wij mogen komen eten 
   en niemand wordt vergeten. 
   De tafel van samen, de tafel is gedekt. 
   't Geheim van het leven wordt zo maar verstrekt. 
  
4 Wij vieren de maaltijd, wij vieren samen feest. 
   Hier durven wij te dromen 
   dat alles goed zal komen. 
   Wij vieren de maaltijd, wij vieren samen feest 
   in naam van de Vader, de Zoon en de Geest. 
  
Viering Heilig Avondmaal 
Nodiging   
Wensen wij elkaar de Vrede van Christus 
We horen het tafelgebed en zingen tussendoor:  
NLB 377: 1, 2, 3, 4 en 5 
1 Zoals ik ben, kom ik nabij, met niets in handen dan dat Gij 
mij riep en zelf u gaf voor mij - O Lam van God, ik kom. 
  



2 Zoals ik ben, met al mijn strijd, mijn angsten en onzekerheid, 
 mijn maskers en mijn ijdelheid - O Lam van God, ik kom. 
  
3 Zoals ik ben, verdoofd, verblind tast ik naar U, die mij bemint, 
 bij wie mijn ziel genezing vindt,O Lam van God, ik kom. 
  
4 Zoals ik ben, ontvangt Gij mij, reinigt, vergeeft, omarmt Gij mij. 
vervult, verlicht, verwarmt Gij mij - O Lam van God, ik kom. 
  
5 Zoals ik ben, in U te zijn, en Gij in mij, in brood en wijn; 
uw ziel, uw levenskracht wordt mijn O Lam van God, ik kom. 
  
Delen van brood en wijn.  
Tijdens het delen van brood en wijn zingen we:  
  
NLB 117d  
Laudate omnes gentes, laudate Dominum. 
Laudate omnes gentes, laudate Dominum. 
  
Taizé 20  
Jezus, U bent het licht in ons leven: laat nimmer toe dat mijn duister tot mij spreekt. Jezus U bent het 
licht in ons leven: 
open mij voor uw liefde, o Heer. 
  
Na de viering zingen we: NLB 377: 6 en 7 
6 Zoals ik ben, - ja, dat ik dan de lengte, breedte, hoogte van 
   uw diepe liefde vatten kan: O Lam van God, ik kom. 
  
7 Zoals ik ben: dat ik uw Naam nu al, met alle heiligen saam, 
   en eens ook voor uw troon beaam O Lam van God, ik kom. 
  
Gebeden 
  
Zingen: NLB 704: 1 en 2 
1 Dank, dank nu allen God met hart en mond en handen, 
   die grote dingen doet hier en in alle landen, 
   die ons van kindsbeen aan, ja, van de moederschoot, 
   zijn vaderlijke hand en trouwe liefde bood. 
  
2 Die eeuwig rijke God moge ons reeds in dit leven 
   een vrij en vrolijk hart en milde vrede geven. 
   Die uit genade ons behoudt te allen tijd, 
   is hier en overal een helper die bevrijdt. 
  
Zegen 
  
Zingen: NLB 704: 3 
3 Lof, eer en prijs zij God die troont in 't licht daarboven. 
   Hem, Vader, Zoon en Geest moet heel de schepping loven. 
   Van Hem, de ene Heer, gaf het verleden blijk, 
   het heden zingt zijn eer, de toekomst is zijn rijk. 
  
 
 


