
 Liturgie 13 oktober 2019 
waarin we met elkaar brood en wijn delen 

  
Dit is de vierde zondag van de herfst. 
We lezen uit Lucas 17: 11-19 over het verhaal van de 
10 mannen die ziek waren en genezen werden, maar waar er maar één zijn dank uitte. En verder uit 
psalm 111, een loflied. We delen met elkaar brood en wijn. 
Vanochtend kijken we aan het begin van de viering naar een deel uit Psalm 90, met afbeelding en 
uitnodiging voor gesprek.  

  
Op de beamer zien we een gedeelte van Psalm 90.   

Dit psalmgedeelte is ingebracht door mevrouw Jetty Alberts evenals het schilderij. Haar schilderij is 
geschilderd door de heer ter Hel: een landschap met molens.                                                              
“Een wiekslag van een wiek is zo voorbij!” 

Gelegenheid tot gesprek aanstaande woensdag tussen 9.30 en 10.30 op 
het spreekuur van ds Janneke de Valk-Boerma in Ichthus.) 

Ontvangst bij mevrouw Alberts (Boksdoorn 18, telefoon 0591-647600) tussen 15.00 en 16.00 uur 

dezelfde woensdag.) 

Als de kerkenraad binnen is, wordt in stilte geluisterd naar muziek, als persoonlijke 
voorbereiding op de dienst. 
  
Luiden van de klok  
Als de voorganger opstaat, staan allen op en zingen: 
NLB 283: 1, 2 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. 
  
2 En van overal gekomen,  
    drinkend uit de ene bron, 
   bidden wij om nieuwe dromen, 
   richten wij ons naar de zon. 
  
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! 
 
Voorganger: Onze hulp is in de naam van de Eeuwige                                  
Allen: Die hemel en aarde gemaakt                                                                                                                                        
voorganger: Die trouw houdt tot in eeuwigheid                                            
Allen: en niet loslaat wat zijn hand begon 
voorganger: Trouw bent u, Eeuwige, Bron van onze hoop.                                                                   
Wij danken u om het licht dat in ons midden schijnt      (gem gaat zitten) 



Inleidend woord  
  
Lied van de zondag: NLB 314: 1 en 3 
1 Here Jezus, om uw woord 
   zijn wij hier bijeen gekomen. 
   Laat in 't hart dat naar U hoort 
   uw genade binnenstromen. 
   Heilig ons, dat wij U geven 
   hart en ziel en heel ons leven. 
3 O Gij glans der heerlijkheid, 
   licht uit licht, uit God geboren, 
   maak ons voor uw heil bereid, 
   open hart en mond en oren, 
   dat ons bidden en ons zingen 
   tot de hemel door mag dringen. 
  
Kyriegebed  
Kyrielied: Kyrieeleison, Kyrieeleison , Kyrieeleison  

Glorialied : NLB 146 c: 1, 6 en 7  

 1 Alles wat adem heeft love de Here, 
   zinge de lof van Israëls God! 
   Zolang ik hier in het licht mag verkeren, 
   roem ik zijn liefde en prijs mijn lot. 
   Die lijf en ziel geschapen heeft 
   worde geloofd door al wat leeft. 
   Halleluja! Halleluja! 
  

 6 Vreemdeling, die hier op aard moet gedogen, 
   dat u de haat der mensen treft, 
   Hij richt u op, als u neer zijt gebogen 
    en Hij buigt neer wie zich verheft. 
   Zijt gij in rouw, God is uw licht; 
   Hij schenkt, o blinde, u 't gezicht. 
   Halleluja! Halleluja! 

  
 7 Roem dan, gij mensen, en lofzing tezamen 
   Hem die zo grote dingen doet. 
   Alles wat adem heeft, roepe nu amen, 
   zinge nu blijde: God is goed! 
   Love dan ieder die Hem vreest 
   Vader en Zoon en Heilige Geest! 
   Halleluja! Halleluja! 
                                                                                                                                                                     
Gebed om het licht van Gods Geest 

1e Schriftlezing: Psalm 111 

 
Zingen: NLB 906 : 1, 5 en 7,                                                                                                               
 1 God is tegenwoordig,  
   God is in ons midden, 
   laat ons diep in 't stof aanbidden. 
   God is in ons midden,  
   laat nu alles zwijgen 
   alles in ons voor Hem neigen. 
   Wie de stem heft tot Hem 
   sla de ogen neder, geve 't hart Hem weder. 
  
  
 



5 Oorzaak aller dingen,  
    houdt Gij ons omgeven, 
   adem van ons aardse leven. 
   Oeverloze diepte,  
   wonderlijkste wonder, 
   zee ik ga in U ten onder. 
   Ik in U, laat mij nu 
   vallen in den blinde, 
   U slechts zien en vinden. 
  
7 Maak mij recht eenvoudig,  
   stil in den gebede, 
   afgezonderd in uw vrede. 
   Maak mij rein van harte, 
   dat ik uwe klaarheid 
   schouwen mag in geest en waarheid. 
   Heer laat mij even vrij 
   als een adelaar stijgen,  
    zo word ik U eigen. 

  
2e Schriftlezing: Lucas 17: 11-19 

 Meditatie                                                                                            

 Muziek:  “Gavotte van Gossec” 
gespeeld door Bert Melis en Iena Pals 

  
Zingen: NLB 1013: 1, 3 en 4                                                                                                                                    
1 Als alle mensen vogels dromen 
   met witte veren van satijn 
   of volgeladen appelbomen,  
    zal er dan al vrede zijn? 
  
3 Als alle mensen huizen bouwen  
   met bloementuinen en jasmijn  
   en als ze vol zijn van vertrouwen,  
   zal er dan al vrede zijn? 
  
4 Als alle mensen God begroeten  
   en samen delen brood en wijn,  
   als alle mensen Jezus roepen,  
   zal er dan al vrede zijn? 
                                                                                                                              

Mededelingen  

Inzameling van de gaven: 1e voor de Diaconie, 2e voor PGE 
Klaarmaken van de Tafel                                                                                                                        
Nodiging                                                                                                                                               
Wij wensen elkaar: “de vrede van Christus” 

We zingen ons Tafellied: NLB 390: 1, 4 en 5    
                                                                                                                                                                                
1 Het brood in de aarde gevonden 
   het brood door handen gemaakt, 
   het brood van tranen en zorgen, 
   dat brood dat naar mensen smaakt. 
  
4 Dat brood dat wij moeten eten 
   om niet verloren te gaan. 
   Wij delen het met elkander 
   ons hele mensenbestaan. 



5 Gij deelt het met ons, zo deelt Gij 
   U zelf aan ons uit voorgoed, 
   een mens om nooit te vergeten, 
   een God van vlees en bloed. 
  
Tafelgebed                                                                                                                                         

v. Verheft uw hart                                                                                                                 
g. Wij hebben ons hart bij de Heer                                                                                                                       
v. Laten wij de 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: 

g.  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 

g.  Amen 

Delen van het brood en de wijn (tijdens muziek) 

Gebeden 

Slotlied: NLB 423: 1, 2 en 3                                                                                                           
1 Nu wij uiteengaan vragen wij God: 
   ga met uw licht voor ons uit! 
   Nu wij uiteengaan wens ik jou toe: 
   Ga met God! Vaya con Dios 
   en à Dieu! 
  
2 Voor wie ons lief zijn vragen wij God: 
   ga met uw licht vóór hen uit! 
   Al onze vrienden wensen wij vrede: 
   Ga met God! Vaya con Dios 
   en à Dieu! 

  
3 Voor alle mensen op onze weg: 
   Vrede en goeds in elk huis! 
   Voor alwie kwamen onder dit dak:  
   Ga met God! Vaya con Dios 
   en à Dieu! 
 
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. 

  

 
  
 
 
  
 
 


