
Liturgie zondag 27 juni 2021 
waarin we met elkaar brood en wijn delen 
Muzikale medewerking: Vleugel: Bert Melis, Fluit: Iena Pals 
Klarinet en piano: Corry Verschoor 
 
Dit is de tweede zondag van de zomer. 
We lezen uit Psalm 148 en Handelingen 2: 43-47  
We vieren avondmaal in de kerk met steeds meer mensen en ook thuis, voor wie het 
liever daar meemaken.  
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. 
 
Als de kerkenraad binnen is luisteren we als voorbereiding op de dienst in stilte naar  
‘Traumerei’ van Schumann, klarinet en piano 
 
Luiden van de klok 
 
Als de voorganger opstaat, staan allen op en zingen/luisteren we naar: 
NLB 276: 1 en 2 
1 Zomaar een dak boven wat hoofden, 
   deur die naar stilte openstaat. 
   Muren van huid, ramen als ogen, 
   speurend naar hoop en dageraad. 
   Huis dat een levend lichaam wordt, 
   als wij er binnengaan 
   om recht voor God te staan. 
 
2 Woorden van ver, vallende sterren, 
   vonken verleden hier gezaaid. 
   Namen voor hem, dromen, signalen, 
   diep uit de wereld aangewaaid. 
   Monden van aarde horen en zien, 
   onthouden, spreken voort 
   Gods vrij en lichtend woord. 
 
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  
Lied van de zondag: NLB 981: 1 en 3 
1 Zolang er mensen zijn op aarde, 
   zolang de aarde vruchten geeft, 
   zolang zijt Gij ons aller Vader, 
   wij danken U voor al wat leeft. 



3 Gij voedt de vogels in de bomen, 
   Gij kleedt de bloemen op het veld, 
   o Heer, Gij zijt mijn onderkomen 
   en al mijn dagen zijn geteld. 
 
Kyriegebed  
Kyrielied: NLB 301e   
Kyrie eleison, Christe eleison,  Kyrie eleison  3x 
 
Glorialied: NLB 216: 1 en 2  
1 Dit is een morgen als ooit de eerste, 
zingende vogels geven hem door. 
Dank voor het zingen, dank voor de morgen, 
beide ontspringen nieuw aan het woord. 
 
2 Dauw op de aarde, zonlicht van boven, 
vochtige gaarde, geurig als toen. 
Dank voor gewassen, grassen en bomen, 
al wie hier wandelt, zie: het is goed. 
 
Gebed om het licht van Gods Geest 
 
Muziek ” l’ Invicible”, Blavet, piano en fluit 
1e Schriftlezing: Psalm 148 
 
Zingen/luisteren: NLB 103 e  
1 Bless the Lord, my soul, 
and bless God's holy Name. 
Bless the Lord, my soul, 
who leads me into life. 
Voorzang tijdens de chant:  
Hij vergeeft al je schuld,  
Hij geneest al het leed dat je lijdt; 
je leven koopt Hij vrij van het graf, 
Hij omringt je met liefde en goedheid. 
 
2 Bless the Lord, my soul, 
and bless God's holy Name. 
Bless the Lord, my soul, 
who leads me into life. 
Voorzang tijdens de chant: 
De Heer is barmhartig en genadig, 
geduldig is Hij en groot is zijn liefde. 
Hij behandelt ons niet naar onze zonden,  
Hij vergeldt ons niet naar onze schuld. 
 
3 Bless the Lord, my soul, 
and bless God's holy Name. 
Bless the Lord, my soul, 
who leads me into life. 



Voorzang tijdens de chant: 
Zoals een vader van zijn kinderen houdt, 
zo houdt Hij van allen die Hem aanbidden. 
 
4 Bless the Lord, my soul, 
and bless God's holy Name. 
Bless the Lord, my soul, 
who leads me into life. 
Voorzang tijdens de chant: 
De liefde van de Heer duurt eeuwig 
voor wie Hem aanbidden. 
 
2e Schriftlezing: Handelingen 2: 43-47 
 
Meditatie        -            Stilte 
 
Muziek  
Mededelingen, o.a. bloemen en collecte 
de collectes zijn voor: Diaconie en PGEmmen                                                                                          
Ook kunt u het overmaken op rekeningnummer NL15RABO 0114 5357 36 t.n.v. 
Protestantse gemeente Emmen o.v.v. collecte 27 juni Ichthus                                                                           

Klaarmaken van de Tafel 
Nodiging 
Wij wensen elkaar de vrede van Christus 
 
Tafellied: NLB 282: 1, 3 en  4   
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 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: 
 
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: “ Panis Angelica” 
Gebeden 
 
Slotlied:  NLB 419: 1, 2 en 3    
1 Wonen overal nergens thuis, 
   aarde, mijn aarde, mijn moeders huis. 
   Vallende sterren, de schim van de maan, 
   mensen die opstaan en leven gaan, 
   mensen veel geluk. 
 
2 Wonen overal even thuis 
   handel en wandel en huis na huis 
   loven en bieden op waarheid en waan 
   wagen en winnen en verder gaan 
   mensen veel geluk. 
 
3 Wonen overal bijna thuis 
   aarde mijn hemel mijn vadershuis 
   stijgende sterren de lach van de maan 
   mensen die dromend een stem verstaan 
   mensen veel geluk. 
 
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. 
 


