
Liturgie zondag 23 juni 2019 
 

Dit is de eerste zondag van de zomer. 
We lezen uit Lucas 8: 26-39 over het verhaal van de man die door demonen bezet was en genezen 
werd en uit Galaten 3: 23-29, waar geschreven wordt dat we één zijn in Christus. 
Het is de laatste keer dat Wim Kramer ons begeleidt. We zingen veel lofliederen, en delen met elkaar 
brood en wijn. 

Als de kerkenraad binnen is luisteren we als voorbereiding op de dienst naar gitaarmuziek door   

Dick Heyse:  

Adagio uit de Leichte Sonate van Leonard von Call. 

  

Luiden van de klok 

  

Als de voorganger opstaat, staan allen op en zingen: 

NLB 283: 1, 4 en 5 

1 In de veelheid van geluiden, 
   in het stormen van de tijd, 
   zoeken wij het zachte suizen 
   van het woord, dat ons verblijdt. 
  
4 Laat uw dauw van vrede dalen 
   in de voren van de tijd. 
   Vat ons samen in de stralen 
   van uw goedertierenheid. 
  
5 Die ons naam voor naam wilt noemen, 
   al uw liefde ons besteedt, 
   zingend zullen wij U roemen 
   en dit huis zingt met ons mee! 
  

V. Onze hulp is in de naam van de Eeuwige                                  
G. Die hemel en aarde gemaakt heeft                                                                                                                    
V:  die trouw houdt tot in eeuwigheid                                                                                                                                                 
G: en niet loslaat wat zijn hand begon 
V:  Trouw bent u, Eeuwige, Bron van onze hoop.  
      Wij danken u om het licht dat in ons midden schijnt 

  
Inleidend woord  
  
Zingen lied van de zondag: NLB 833  
Take, o take me as I am; 
summon out what I shall be; 
set your seal upon my heart and live in me.   
  
Neem mij aan zoals ik ben, 
wek in mij wie ik zal zijn, 
druk uw zegel op mijn hart en leef in mij. (2x) 
 

Kyriegebed  

Glorialied : NLB 150a: 1, 2 en 3 

1 Geprezen zij God! Gij engelenkoor 
dat steeds naar Hem hoort, prijs Hem om zijn Woord! 
Gij hemelen, loof Hem wiens hand alles schiep, 
die allen daarboven tot dankzegging riep. 
  
 



2  Geprezen zij God! Gij allen op aard, 
aanbid Hem die u als kinderen aanvaardt. 
Loof Hem die uw Heer is met juichende stem. 
Beantwoord zijn liefde: leef altijd voor Hem! 
  
3  Geprezen zij God! Laat alles wat leeft 
nu zingen voor Hem die alles ons geeft. 
Laat jubelen het orgel, laat harp en trompet 
de glorie doen klinken van Hem die ons redt. 
  

Gebed om het licht van Gods Geest 

Schriftlezing: Lucas 8: 26-39 

Zingen: Opwekking 44: 1 en 2 

1 Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft, 
die vol ontferming ieder troost 
en alle schuld vergeeft, 
die al het aards gebeuren vast in handen heeft. 
  
refrein: 
Hem zij de glorie, want Hij die overwon 
zal nooit verlaten wat zijn hand begon. 
Halleluja, geprezen zij het Lam, 
dat de schuld der wereld op zich nam. 
  
2 Verdreven is de schaduw van de nacht, 
en wie Hem wil aanvaarden wordt 
eens veilig thuisgebracht. 
Voor hem geldt ook dit wonder: alles is volbracht.  Refrein: 
  
Schriftlezing: Galaten 3: 23-29 

Meditatie 

Zingen: NLB 653: 1, 2 en 3 

1 U kennen, uit en tot U leven, 
   Verborgene die bij ons zijt, 
   zolang ons 't aanzijn is gegeven, 
   de aarde en de aardse tijd,- 
   o Christus, die voor ons begin 
   en einde zijt, der wereld zin! 
  
2 Gij zijt het brood van God gegeven, 
   de spijze van de eeuwigheid; 
   Gij zijt genoeg om van te leven 
   voor iedereen en voor altijd. 
   Gij voedt ons nog, o hemels brood, 
   met leven midden in de dood. 
  
3 Gij zijt het water ons ten leven; 
   de bronnen van de eeuwigheid 
   zijn ons ter lafenis gegeven, 
   zijn doorgebroken in de tijd. 
   O Gij, die als een bron ontspringt 
   in elk die tot U komt en drinkt.!   
  
Mededelingen   -   Inzameling van de gaven  
Tijdens de collecte speelt de organist de melodie van het tafellied voor. 

  
Klaarmaken van de Tafel  



Nodiging: Wij wensen elkaar de vrede van Christus 

We zingen ons Tafellied: “Ik bied u dit brood” 

Ik bied U dit brood. 
't Is als gave niet groot. 
Neem mezelf, neem mijn hart, mijn verstand. 
Want in wijn en in brood, 
kom ik los van de dood, 
Reikt de hemel de aarde de hand. 
  
Refrein:  
Heer, Heer, neem het aan. 
Neem mezelf, neem mijn hart, mijn verstand. 
Want in wijn en in brood, 
kom ik los van de dood, 
reikt de hemel de aarde de hand. 
  
Ik bied U de wijn, 
die een teken moet zijn 
van een nieuw en een eeuwig verbond. 
Waarin Gij hebt hersteld, wat door zondig geweld, 
ook in mij door het kwaad werd gewond.                Refrein: 
  

Tafelgebed                                                                                                                                                                                  
v. Verheft uw hart                                                                                                                          
g. Wij hebben ons hart bij de Heer                                                                                                                               
v. Laten wij God danken                                                                                                                                          
g. Hij is onze dankbaarheid waard 

Hierna wordt het tafelgebed sprekend vervolgd en als volgt beëindigd: 

V. Liefdevolle God, op deze tafel staan brood en wijn, tekenen van Uw verbond. Wij vragen U: 

A: Dat wij mogen delen in Uw verbond; dat liefde groeit tussen mensen, zoals dat begon met 
die ene, Jezus, uw mensenkind. 

V. Zend dan, o God, Uw Geest in ons midden en maak ons tot mensen met nieuwe verwachting.                                                                                                                     
A. Amen 

Delen van het brood en de wijn (tijdens muziek) 

  
Gebeden                                                                                                                                                           
Aansluitend zingen we: “Hemelhoog 420: 1 en 2  

1 Heer, wijs mij uw weg 
en leid mij als een kind 
dat heel de levensweg 
slechts in U richting vindt. 
Als mij de moed ontbreekt 
om door te gaan; 
troost mij dan liefdevol 
en moedig mij weer aan. 
 
2 Heer, leer mij uw weg, 
die zuiver is en goed. 
Uw woord is onderweg 
als een lamp voor mijn voet. 
Als mij het zicht ontbreekt, 
het donker is; 
leid mij dan op uw weg, 
de weg die eeuwig is. 
  

 



  
Slotlied: NLB 790: 1, 2 en 3 

1 Hoog als de hemel de liefde, wijd als het vruchtbare land,  
diep als de bodem der zeeën,  
sterk als een stormwind haar kracht, 
dat zij delen in die zegen, gave van God, die liefde is. 
  
2 Werelden schept zij, de liefde, wonder dat ons doet bestaan, 
mens van ons maakt door haar volheid, 
gloed die ons leven doorstraalt. Dat zij delen in die zegen, gave van God die liefde is. 

 
3 Dat zij de ander in liefde, samen op weg door de tijd, 
ruimte tot groei willen geven, thuis voor elkaar kunnen zijn, 
dat zij delen in die zegen, gave van God die liefde is. 
  
Zegen:  
De Levende zegene en behoede U. 
De Levende doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. 
De Levende verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede, 
  
Gemeente zingt: Amen, Amen. 

  
  
 


