
Liturgie voor zondag 26 april 2020   met medewerking van Elles van Deursen en Peter Oosterwijk 
  
Tijdens de dienst kunt u per Whatsapp op het nummer 0647678126: 
Voorbeden doorgeven (onder vermelding van Voorbeden)  
Antwoord geven op de drie vragen (onder vermelding van vraag 1, vraag 2 of vraag 3). 
  
Muziek voor de dienst: Magnificat zingt Onze Vader  
 https://www.youtube.com/watch?v=LoUf-HFEs5Y  
  

Klokgeluid 
  

Kerkenraad komt binnen, afkondigingen kerkenraad  
en aansteken van de Paaskaars 
  

Zingen: NLB 216: 1, 2 en 3      ( https://www.youtube.com/watch?v=2mecbvV5o_A ) 
  

 
  

2 Dauw op de aarde, zonlicht van boven,  3 Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen, 

   vochtige gaarde, geurig als toen.      licht dat ooit speelde waar Eden lag. 

   Dank voor gewassen, grassen en bomen,     Dank elke morgen Gods nieuwe schepping, 

   al wie hier wandelt, zie: het is goed.     dank opgetogen Gods nieuwe dag. 

  
Bemoediging en groet 
 
Inleiding op de dienst 
  

Tweegesprek  
  

Zingen: NLB 647: 1, 2, 3 en 4 ( https://www.youtube.com/watch?v=KRIS5teypC0 ) 

 
 

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=LoUf-HFEs5Y
https://www.youtube.com/watch?v=2mecbvV5o_A
https://www.youtube.com/watch?v=KRIS5teypC0


 
 
2 Voor mensen die roepend,  3 Voor mensen die vragend,  4 Voor mensen die hopend, 
   tastend en zoekend      wachtend en wakend     wankel gelovend 
   door het leven gaan,     door het leven gaan,     door het leven gaan, 
   verschijnt hier een teken,     weerklinken hier woorden,     herstelt God uit duister 
   brood om te breken:     God wil ons horen:      Adam in luister: 
   wij kunnen bestaan.     wij worden verstaan.     wij dragen zijn naam. 
  
Lezen (drie beden): Matteüs 6: 11-13 
 

11Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. 
12Vergeef ons onze schulden,zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was. 
13En breng ons niet in beproeving, maar red ons uit de greep van het kwaad. 
 

Eerste vraag: Wat gaat er in u om als u bidt:  
Geef ons heden ons dagelijks brood. 
  

Lezen: Matteüs 6: 31-34 
 

31Vraag je dus niet bezorgd af: “Wat zullen we eten?” of: “Wat zullen we drinken?” of: “Waarmee 

zullen we ons kleden?” – 32dat zijn allemaal dingen die de heidenen najagen. Jullie hemelse Vader 

weet wel dat jullie dat alles nodig hebben. 33Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn 

gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden. 34Maak je dus geen zorgen 

voor de dag van morgen, want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan 

zijn eigen last. 

 



  

Meditatie 1 
  

Antwoorden van de mensen  
  

Luisteren: Vreugde van mijn hart (Sela)  https://www.youtube.com/watch?v=8qWhU8i5828 

  
Tweede vraag:  Wat gaat er in u om als u bidt:  
Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren 
  

Lezen: Matteüs 18: 26-33 
 

26Toen wierp de dienaar zich aan de voeten van zijn heer en smeekte hem: “Heb geduld met mij, ik 

zal u alles terugbetalen.” 27Zijn heer kreeg medelijden, hij liet hem vrij en schold hem de geleende 

som kwijt. 28Toen deze dienaar naar buiten ging, trof hij daar een van de andere dienaren, die hem 

honderd denarie schuldig was. Hij nam hem in een wurggreep en beet hem toe: “Betaal me alles wat 

je me schuldig bent!” 29Toen wierp deze zich voor hem neer en smeekte hem: “Heb geduld met mij, 

ik zal je betalen.” 30Maar hij wilde daar niet van weten, integendeel, hij liet hem gevangenzetten tot 

hij de hele schuld zou hebben afbetaald. 31Toen de andere dienaren begrepen wat er gebeurd was, 

waren ze zeer ontdaan, en gingen ze naar hun heer om hem alles te vertellen. 32Daarop liet zijn heer 

hem bij zich roepen en hij zei tegen hem: “Je bent een slechte dienaar. Heel die schuld heb ik je 

kwijtgescholden, omdat je me erom smeekte. 33Dan had jij toch zeker ook medelijden moeten 

hebben met die andere dienaar, zoals ik medelijden heb gehad met jou?” 

 

Meditatie 2 
  

Antwoorden van de mensen 
  

Zingen: O Heer, die onze Vader zijt:  1, 4 en 5   (https://www.youtube.com/watch?v=MAwq7dIdp8U)  

https://www.youtube.com/watch?v=8qWhU8i5828
https://www.youtube.com/watch?v=MAwq7dIdp8U


  

4 Leg Heer uw stille dauw van rust   5 Dat ons geen drift en pijn verblindt, 

   op onze duisternis.        geen hartstocht ons verwart. 

   Neem van ons hart de vrees, de lust,     Maak Gij ons rein en welgezind, 

   en maak ons innerlijk bewust      en spreek tot ons in vuur en wind, 

   hoe schoon uw vrede is.       o stille stem in 't hart. 

  

Derde vraag:  Wat gaat er in u om als u bidt:  
En leidt ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. 
  

Lezen: Matteüs 4: 3-10 
 

 3Nu kwam de beproever naar hem toe en zei: ‘Als u de Zoon van God bent, beveel dan die stenen in 
broden te veranderen.’ 4Maar Jezus gaf hem ten antwoord: ‘Er staat geschreven: “De mens leeft niet 
van brood alleen, maar van ieder woord dat klinkt uit de mond van God.”’ 5Vervolgens nam de duivel 
hem mee naar de heilige stad en zette hem op het hoogste punt van de tempel. 6Hij zei tegen hem: 
‘Als u de Zoon van God bent, spring dan naar beneden. Want er staat geschreven: “Zijn engelen zal hij 
opdracht geven om u op hun handen te dragen, zodat u uw voet niet zult stoten aan een steen.”’ 
7Jezus antwoordde: ‘Er staat ook geschreven: “Stel de Heer, uw God, niet op de proef.”’ 8De duivel 
nam hem opnieuw mee, nu naar een zeer hoge berg. Hij toonde hem alle koninkrijken van de wereld 
in al hun pracht 9en zei: ‘Dit alles zal ik u geven als u voor mij neervalt en mij aanbidt.’ 10Daarop zei 
Jezus tegen hem: ‘Ga weg, Satan! Want er staat geschreven: “Aanbid de Heer, uw God, vereer alleen 
hem.”’ 
 

 

Meditatie 3 
  

Antwoorden van de mensen  
  

 



Zingen: NLB 1006  (  https://www.youtube.com/watch?v=_Ibhgfun6to  ) 
 

Onze Vader in de hemel, U staat zorgzaam om ons heen. 

Geef dat alle mensen weten: zoals U is er maar één. 

Doe ons telkens weer geloven in een wereld zonder pijn, 

in uw rijk dat eens zal komen en dat soms te zien kan zijn. 

Help ons samen goed te leven en te doen wat U graag wilt. 

Geef ons elke dag te eten tot de honger is gestild. 

En vergeef ons wat we fout doen, net als wij niet blijven staan 

bij de fouten van een ander, maar weer samen verder gaan. 

Help ons om te zien wat goed is en wat slecht is, boos of naar. 

Geef dat wij het juiste kiezen, dat we goed zijn voor elkaar. 

Onze Vader, wij geloven, dat U onze wereld leidt. 

Met uw licht helpt U ons verder. Hier en nu en straks. Altijd. 

Amen. Amen. 

  

We kijken naar een filmpje over het gebed 
  

Afkondiging overlijden met moment van stilte 
  

Gebed, afgesloten door het bidden van het Armeense Onze Vader: 
  

Bron van Zijn, 
die ik ontmoet in wat mij ontroert, 
Ik geef U een naam 
opdat ik U een plaats kan geven in mijn leven. 
Bundel Uw licht in mij – maak het nuttig. 
Vestig Uw rijk van eenheid nu, 
Uw enige verlangen handelt dan samen met het onze. 
Geef ons wat we elke dag nodig hebben aan brood en aan inzicht. 
Maak de koorden van fouten los 
die ons vastbinden aan het verleden, 
opdat wij ook anderen hun misstappen kunnen vergeven 
Laat oppervlakkige dingen ons niet misleiden. 
Uit U wordt geboren: 
de alwerkzame wil, 
de levende kracht om te handelen, 
en het lied dat alles verfraait, 
en zich van eeuw tot eeuw vernieuwt. 
  

Collecteaankondiging (1e: Voedselbank ZO-Drenthe / 2e: wijkkas) 
U kunt het geld over maken op rekeningnummer  NL15RABO 0114 5357 36 t.n.v. Protestantse 

gemeente Emmen o.v.v. Collecte.    

Alle gelden die op deze rekening binnen komen zullen in de week na de dienst 50/50 worden 
verdeeld over de bestedingsdoelen.   
  

Zingen: Kijk om je heen: 1, 2, 3 en 4  ( https://www.youtube.com/watch?v=oQ4G3FwnJQw )   
  

https://www.youtube.com/watch?v=_Ibhgfun6to
https://www.youtube.com/watch?v=oQ4G3FwnJQw


 
 

2 Kijk naar wat bloeit,     3 Kijk naar de sneeuw, 

   kijk eens naar al die vruchten,       en zie hoe alles groen wordt, 

   kijk naar de regen, zie de zonneschijn.      of hoe een rijke oogst wordt ingehaald. 

   Kijk naar de zee,         leder seizoen 

   zie de rivieren stromen        geeft ons zijn eigen kleuren, 

   en zie hoe fraai de wijde velden zijn.     want onze tijden zijn door God bepaald.   

   refrein         refrein 

 



 

  

4 Heel dit geschenk  

   laat ons van harte leven,  

   spreekt ons van God en zegt zijn liefde uit.  

   Wie laten wij  

   in al die schatten delen?  

   Hij strekt in ons zijn handen naar hen uit.  

   refrein  

  

Zegen 
  

Zingen: NLB 708: 1 en 6  (  https://www.youtube.com/watch?v=2Bh76YS0gYM   ) 
  

1 Wilhelmus van Nassouwe   6 Mijn schild ende betrouwen 
   ben ik van duitsen bloed,      zijt Gij, o God, mijn Heer! 
   den vaderland getrouwe      Op U zo wil ik bouwen, 
   blijf ik tot in den dood.      verlaat mij nimmermeer! 
   Een prinse van Oranje      Dat ik toch vroom mag blijven, 
   ben ik vrij onverveerd,      uw dienaar t'aller stond, 
   den koning van Hispanje      de tirannie verdrijven 
   heb ik altijd geëerd.       die mij mijn hart doorwondt. 
  

 

https://www.youtube.com/watch?v=2Bh76YS0gYM

