
Liturgie zondag 17 februari 2019 
  
Muziek vooraf 
U kunt voor de dienst naar voren gaan en een kaarsje aansteken in de wereldbol voor iets of iemand 
of voor uzelf. Ook kunt u een voorbede aanvragen op het plankje naast de wereldbol. 
  
Als de kerkenraad binnen is, wordt in stilte geluisterd naar het lied: ‘Verborgen God’,  
als voorbereiding op de dienst. 
  
Luiden van de klok  Stilte 
  
Als de voorganger opstaat, staan allen op en zingen: 
NLB 528: 1, 2 en 3  
1 Omdat Hij niet ver wou zijn is de Heer gekomen. 
   Midden in wat mensen zijn heeft Hij willen wonen. 
   Midden onder u staat Hij die gij niet kent. 
   Midden onder u staat Hij die gij niet kent. 
  
2 Overal nabij is Hij menslijk allerwegen. 
   Maar geen mens herkent Hem, Hij 
   wordt gewoon verzwegen. 
   Midden onder u staat Hij die gij niet kent. 
   Midden onder u staat Hij die gij niet kent. 
  
3 God van God en licht van licht aller dingen hoeder 
   heeft een menselijk gezicht aller mensen broeder. 
   Midden onder u staat Hij die gij niet kent. 
   Midden onder u staat Hij die gij niet kent. 
  
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, keer U om naar ons toe 
 A: Wees hier aanwezig, licht in ons midden 
Vg: Voor heel uw schepping roepen wij 
A: Wees hier aanwezig 
Vg: voor dag en nacht 
A:  Wees onze God 
Vg: in deze stad 
A: Wees onze vrede 
Vg: In onze huizen 
A: Geef ons vrede 
Vg: Aan onze tafels 
A: Wees ons brood en wijn van de vrede 
Vg: Voor onze kinderen 
A: Wees hier aanwezig, licht in ons midden. Amen. 
  
Zingen: NLB 528: 4 en 5 
4 Wilt daarom elkander doen alle goeds geduldig. 
   Wees elkaar om zijnentwil niets dan liefde schuldig. 
   Midden onder u staat Hij die gij niet kent. 
   Midden onder u staat Hij die gij niet kent. 
  
5 Wees verheugd, van zorgen vrij: God die wij aanbidden 
   is ons rakelings nabij, wonend in ons midden. 
   Midden onder u staat Hij die gij niet kent. 
   Midden onder u staat Hij die gij niet kent. 
        



Inleiding op de dienst 
  
Zingen: ZW 114: 1, 2, 3, 4 en 5 
1 Om de mensen, godverlaten,  
vluchtelingen, doodswoestijn, 
om de woede, om de tranen  
roepen wij: Je zou er zijn. 
  
2 Om de haat en om de oorlog,  
de verbittering, de pijn, 
om die eindeloze cirkel  
vragen wij: Zul Jij er zijn? 
  
3 In een mens die helend leefde,  
in een woord, in brood en wijn,  
in 't verlangen dat wij delen,  
zeg Jij ons: Ik zal er zijn. 
  
4 Tegen onrecht, tegen honger,  
tegen grootspraak, valse schijn, 
 vieren wij de hoop op morgen,  
vragen wij: zul Jij er zijn? 
  
5 In de mens en die volharden.  
trouw en onbevangen zijn, 
in wie opstaan, in wie troosten, 
 weten wij: Je wit er zijn. 
  
Lezen: Lucas 5: 1-11 
  
Zingen: NLB 840: 1, 2 en 3 

1 Lieve Heer, Gij zegt 'kom' en ik kom,- 
   want mijn leven is onder de macht gesteld 
   van de Heer die mijn dagen en nachten telt 
   en de Heer zegt 'kom' en ik kom. 
  
2 O mijn God, Gij zegt 'ga' en ik ga, 
   Gij zegt 'ga' en ik ga, laat mij niet alleen, 
   wees het woord in mijn vlees en de geest om mij heen, 
   wees de adem waaruit ik ontsta. 
  
3 Want o Heer, ik zeg 'kom' en Gij komt, 
   ik zeg 'kom' en Gij komt en uw bloed wordt wijn 
   en uw lichaam brood voor wie hongerig zijn 
   en uw naam wordt een lied in mijn mond. 
  
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. 
  
Woorden van uitleg bij de eerste bloem 
  
Collecte: 1e voor de Diaconie, 2e voor de Kerk, 
tijdens de collecte zien we de eerste bloem in beeld. 
  
De tafel wordt klaargemaakt tijdens het zingen. 
  
Zingen van: NLB 385: 1 en 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. 
  

Voorbereiding Heilig Avondmaal 
  
-  Nodiging    
- Tafelgebed: NLB 403C  
Gelezen, gemeente zingt tussendoor refrein: 
zes keer: 

Van alle dagen, deze morgen, van heel de wereld deze plaats 
Van alle gaven brood en beker, van alle mensen jij naast mij.  

  
de zevende keer: 

Na deze morgen, alle dagen, op deze plaats  
en waar ter wereld, van nu af gevend vele gaven van alle mensen wij naast Hem. 

  
Viering van het Heilig Avondmaal 

Tijdens de viering zingen we mee met Cd:  
  
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. 



  
Taizé 143a Jesus Christ, bread of life 
1 Jesus Christ, bread of life, those who come to You will not hunger.  
Jesus Christ, risen Lord, those who trust in You will not thirst. 
  
2 Eat this bread, drink this cup, come to Him and never be hungry.  
Eat this bread, drink this cup, trust in Him, you wil not thirst.  
  
Gebeden  
  
Zingen: NLB 978: 1 en 4 
1 Aan U behoort, o Heer der heren, 
   de aarde met haar wel en wee, 
   de steile bergen, koele meren, 
   het vaste land, d'onzeekre zee. 
   Van U getuigen dag en nacht. 
   Gij hebt ze heerlijk voortgebracht. 
  
4 Laat dan mijn hart U toebehoren 
   en laat mij door de wereld gaan 
   met open ogen, open oren 
   om al uw tekens te verstaan. 
   Dan is het aardse leven goed, 
   omdat de hemel mij begroet. 
  

Zegen   Gemeente: Amen, amen 
  
 
 
 


