
 

Liturgie voor de dienst van zondag 21 februari 2021 
waarin we met elkaar brood en wijn delen. 

 
Voorganger: ds. Janneke de Valk-Boerma 
Op de vleugel: Bert Melis 
Fluit: Iena Pals 
 
 

Bij deze dienst: Het is de 1e zondag in de veertigdagentijd.  
We vieren avondmaal in de kerk en ook thuis. In deze tijd, waarin we lang 
zo lang verduren dat we elkaar niet fysiek treffen, kunnen we ons 
verbonden weten door de Levende, in tekenen van brood en wijn.  
Voor wie de viering via de kerkomroep of beeld meemaakt:  
Wij nodigen u uit om zelf een stukje brood en wat wijn of (druiven)sap klaar 
te zetten, zodat als het tafelgebed is uitgesproken we samen met hen die 
fysiek aanwezig zijn in de kerk en wie thuis meedoen brood en wijn 
kunnen delen. 

 

Vooraf aan de viering luisteren we muziek, vleugel + fluit.     Mozart - Andante  

 

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

een lied uit Melanësie, ‘Jisas yu holem hand blong me’, ‘Jezus, houdt mijn hand vast’ en kijken naar een afbeelding. 

Als afronding van het project rond bijzondere ervaringen van eenheid 

                                  

Luiden van de klok 

 

Als de voorganger luisteren we naar NLB 217: 1, 2 en 3  (stem + vleugel + fluit) 

NLB 217: 1, 2 en 3  

1 De dag gaat open voor het Woord des Heren, 
   Zon die wij zoeken, kracht die wij ontberen, 
   bron die wij horen als wij tot Hem keren, 
   vroeg in de morgen. 
 
2 Voor wij bestonden, riep Hij ons bij name, 
   voor wij ontwaakten en ter wereld kwamen, 
   zag Hij ons aan en bracht Hij ons tesamen, 
   God onze Vader. 
 
3 Door U geschapen om uit U te leven; 
   hartslag en adem hebt Gij ons gegeven, 
   land waar wij wonen, licht waarnaar wij streven, 
   oorsprong en toekomst. 

 

Voorganger:  Onze hulp is in de naam van de Eeuwige                                  
Allen:          DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT                          
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. 
 
Inleidend woord  
 

Wij luisteren naar NLB 536: 1, 2 en 3 (stem + vleugel + fluit) 

1 Alles wat over ons geschreven is 
   gaat Gij volbrengen in de veertig dagen, 
   de tien geboden en de veertig slagen, 
   dit hele leven dat geen leven is. 
 
2 De schepping die voor ons gesloten was 
   ontsluit Gij weer, Gij opent onze ogen. 
   O Zoon van David, wees met ons bewogen, 
   het vuur van bloed en ziel brandde tot as. 



 
3 Maar, Heer, de haard van uw aanwezigheid 
   zal in ons hart een vreugdevuur ontsteken; 
   Gij waart met ons, Gij zult ons niet ontbreken, 
   Gij Hogepriester in der eeuwigheid. 
 
Kyriegebed  

Kyrie van Gabriel Fauré gezongen door Roden Girl Choristers uit Roden, dirigent: Sonja de Vries. 

Gebed om het licht van Gods Geest 

Muziek– vleugel-Schumann–  “Tráumerei”  

Schriftlezing: Psalm 25:1-10 

We luisteren naar:  NLB 893: 1, 2 en 3  (stem + vleugel + fluit)  

1 Overal zijt Gij onzichtbaar gegeven, 
sprekend nabij, de stilte verwacht U, 
mensen bestaan U, zien en beleven U. 
 
2 Mensen van vlees, van licht en gesteente, 
hard en van bloed, een vloed niet te stelpen, 
mensen uw volk, uw stad hier op aarde. 
 
3 Aarde is al wat wij zijn, wat wij maken, 
adem ons open, maak ons uw aarde, 
uw nieuwe hemel, vrede op aarde. 

Schriftlezing: Marcus 1: 12-15  

Meditatie 

Muziek: vleugel + fluit Edward Elgar, “Minuet” 

Mededelingen  

Aandacht voor de collecte 

De collectes zijn voor: Kerk in actie (Moldavië, meer hierover kunt u lezen in de Schakel)  en PGEmmen                                                                                                                             
Wij verzoeken u het geld voor de collectes over te maken op rekeningnummer: NL15RABO0114535736  t.n.v. 
Protestantse gemeente Emmen, o.v.v. collecte Ichthus 21 februari 

Klaarmaken van de Tafel   
Nodiging                                                                                                                                                                           
Wij wensen elkaar de vrede van Christus 

We luisteren naar ons Tafellied : NLB 282: 1, 3  en 4 (stem + vleugel +fluit)  

1 Genesteld aan uw hart 
en aan uw altaar kind aan huis, 
pelgrim die schuilt, 
zo ben ik thuis bij U, mijn God, die in 
uw loofhut mij bewaart. 
 
3 Hier leef ik uit uw hand, 
een tafel is ons aangericht. 
Ik deel het brood 
dat Pasen sticht, ik smaak de beste wijn 
en word een bloedverwant. 
 
4 Dit brood in onze mond 
doet proeven wat op handen is, 
is ons gedeeld 
geheimenis, onthult hoe Gij, o Zon, 
al in ons midden woont. 
 

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        Muziek vleugel + fluit  Antonin Dvorak,  “Humoresque” 

Bericht van overlijden  

Gebeden 

Slotlied NLB 847: 1, 2 en 3 (stem + vleugel/fluit) 

1 Mijn leven is een splinter aan de tijd 
   een oogwenk slechts van een oneindig heden. 
   Een verre ster, stofje van eeuwigheid, 
   kind van mijn tijd ben ik, zonder verleden. 
 
2 Mijn toekomst komt nu ik geboren ben: 
   genadig ogenblik tussen de tijden. 
   Werk van Gods hand en letter uit zijn stem 
   ben ik, een grasje uit zijn weidse weide. 
 
3 Mijn tijden zijn in Gods verheven hand. 
   Geluk van uren duurt als duizend jaren. 
   De tijd ontschiet mij gaande naar het land 
   van God. Altijd zal hij mij wél bewaren. 

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 

Amen. 

Uitgaan van de kerk, c.q. afsluiting van uitzending- Chopin – Waltz, Op. 69, no 1   


