
Liturgie zondag 2 augustus  

Lied voor de dienst ELB 422: 1, 2, 3 

1. Als je geen liefde hebt voor elkaar, 

  vallen de dromen in duigen. 
  Dromen van vrede worden niet waar, 
  kwaad is niet om te buigen.   
 
   refrein 
Als je geen liefde hebt voor elkaar 
leef je buiten Gods gloria. 
Als je geen liefde hebt voor elkaar 
leef je buiten Gods gloria 
 
Welkom 

 
Intochtslied: Ps. 92: 1, 2, + Klein Gloria 

1. Waarlijk, dit is rechtvaardig  
dat men den Here prijst, 

  dat men Hem eer bewijst:  
zijn naam is eerbied waardig 
Wij loven in de morgen 
uw goedertierenheid, 
ook als de nacht zich spreidt 
houdt ons uw hand geborgen. 

 
Ere zij de Vader en de Zoon 
en de Heilige Geest, 
als in den beginne, 
nu en immer, 
en van eeuwigheid tot eeuwigheid. 
Amen 
 
Stil Gebed 

 
Bemoediging en Groet 

 

Verootmoedigings gebed= NLB 859: 1, 2, 3 

1. Schuldig staan wij voor U, Heer, 
  schuldig, onweersproken. 
  Tel de duizendmaal dat wij 
  U hebben ontbroken. 
  Zie ons aan: onze naam 
  had Gij opgeschreven 
  in uw boek des levens. 
 
 

 

 

 

 

 
 
2. Als je geen antwoord geeft op verdriet, 
  zullen de tranen niet drogen. 
  Als je het leed in de wereld niet ziet, 
  worden Gods woorden verbogen. 
   refrein  
 

3. Als je geen oog hebt voor het gemis, 
  als je geen brood weet te delen, 
  denk dan aan Jezus die brood en die vis 
  uit liefde deelde met velen. 
    refrein 
 
 

 

2. Gezegend zal Hij wezen 
  die ons bij name riep, 
  die zelf de adem schiep 
  waarmee Hij wordt geprezen; 
  laat alom musiceren, 
  met stem en instrument, 
  maak wijd en zijd bekend 
  de grote naam des Heren. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Doorgang hebben wij ontzegd 
  aan wie wilden leven, 
  mensen keer op keer ontrecht, 
  steen voor brood gegeven, 
  God, blijf Gij / toch nabij: 
  dat Gij ons verleden 
  nieuw herschrijft met vrede! 
 
 
 
 
 
 



3. Zwijgend in de eigen schuld 
  duchten wij het duister. 
  Gij onthult ons uw geduld 
  als uw liefde luistert. 
  Wil de klacht / dat de nacht 
  dood loopt in ons vragen, 
  verre van ons dragen. 
 
Vergeving, Genade: Romeinen 8: 31 - 39 

 
Zingen: NLB 859: 4 
4. Onze ontrouw hebt Gij ver 
  achter U geworpen. 
  Gij verheft uw aangezicht 
  als de nieuwe morgen. 
  Uw gericht / schept ons licht, 
  waar wij onze wegen 
  kiezen met uw zegen. 
 
Leefregel: Lezing tien geboden 

 
Gebed: = zingen: Gez. 329: 1, 2, 3 
1. Grote God, Gij hebt het zwijgen 
  met uw eigen, 
  met uw lieve stem verstoord. 
  Maak de weg tot U begaanbaar, 
  wees verstaanbaar; 
  spreek Heer, uw gemeente hoort. 
 
3. Roep ons uit de doodse dalen 
  waar wij dwalen, 
  door een vreemde stem bekoord. 
  Breng ons naar de heilge stede 
  van uw vrede. 
  Speek Heer, uw gemeente hoort. 
 
KND lied: Vijf broden en twee vissen 

 
Schriftlezing: Nehemia 9: 15 - 21 

 
Zingen: Gez. 249: 3 

3. Wij teren op het woord, 
het brood van God gegeven, 
dat mededeelzaam is 
en kracht geeft en nieuw leven. 
Dus zegt en zingt het voort, 
geeft uit met gulle hand 
dit manna voor elk hart, 
dit voedsel voor elk land. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Heer, uw boodschap staat geschreven, 
  ons ten leven, 
  maak uw schrift het levend woord. 
  Zie het boek van uw behagen 
  opgeslagen; 
  spreek Heer, uw gemeente hoort. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Schriftlezing: Mattheus 14: 13 - 21 
 

Zingen: Gez. 446: 1, 2 
1. O Jezus, hoe vertrouwd en goed 
  klinkt mij uw naam in ’t oor. 
  uw naam die mij geloven doet: 
  Gij gaat mij reddend voor; 
 
Verkondiging 
 
Zingen: NLB: 389: 1, 2, 3, 4 
1. Het brood dat ons voor ogen staat 

en zich geduldig breken laat, 
is uw gedaante, lieve Heer, 
Gij daalt als manna in ons neer. 
 

3. Uw bloed, het raakt de lippen aan, 
de deurposten van ons bestaan, 
de dood gaat aan ons hart voorbij, 
o Lam van God, U loven wij. 
 

Geloofsbelijdenis 
 

Zingen: Gez. 75: 1, 2 
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! 
 
Dankzegging en voorbeden 

 
Slotlied: Gez. 44: 1, 2, 3 

1. Dankt, dankt nu allen God 
met hart en mond en handen 
die grote dingen doet 
hier en in alle landen 
die ons van kindsbeen aan 
ja van de moederschoot 
zijn vaderlijke hand 
en trouwe liefde bood 

 
3. Lof, eer en prijs zij God 
 die troont in ’t licht daarboven. 
 Hem, Vader, Zoon en Geest 
 moet heel de schepping loven. 
 Van Hem, de ene Heer, 
 gaf het verleden blijk, 
 het heden zingt zijn eer, 
 de toekomst is zijn rijk. 
 

 
 
 
2. uw naam die onze wonden heelt 
  en ons met manna spijst, 
  die onze dood en zonde deelt 
  en onze vrees verdrijft. 
 
 
 
 
2. De beker die de ronde doet, 

het is de omloop van uw bloed, 
het spreekt van een geheimenis, 
uw hartslag die ons leven is. 

 
4. Gij die een broodhuis voor ons zijt, 

een wijngaard die het hart verblijdt, 
Heer Jezus, die ons drenkt en voedt, 
Gijzelf zijt onze overvloed. 

 

 

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. 

 
 

 
 

2. Die eeuwig rijke God 
 moge_ons reeds in dit leven 
 een vrij en vrolijk hart 
 en milde vrede geven. 
 Die uit genade ons 
 behoudt te allen tijd, 
 is hier en overal 
 een helper die bevrijdt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zegen 
 
Zingen: Gez. 456: 3 
 
3. Amen, amen, amen! 

  Dat wij niet beschamen 

  Jezus Christus onze Heer, 

  amen, God, uw naam ter eer! 

 

Collectes 

1. Diaconie 

2. Kerk 

3. Beautifulkids.nl 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 


