
Liturgie zondag 6 september 11.00 uur 

Voorzang: ZG 239: 1, 2, 4 (Mel. Gez. 259) 

1. Hier zijn wij, Heer, bij brood en wijn,  
Gij roept, Gij zult de gastheer zijn  
voor lammen, doven, blinden; 
Gij nodigt: Komt en drinkt en eet,  
komt, alle dingen zijn gereed –  
wie God zoekt zal hem vinden! 
 

4. Hier zijn wij, Heer, bij brood en wijn,  
    Gij roept ons, hoe verdwaald wij zijn,  

 Gij noemt ons uw beminden;  
 Gij brengt uw schapen weer naar huis,  
 Gij schenkt uzelf - hier zijn wij thuis;  
 Wie God zoekt zal hem vinden!  
 

Welkom 
 

Intochtslied: ELB 346: 1, 3, 4 
1. Ik wil zingen van mijn Heiland, 
  van zijn liefde wonder groot, 
  die zich - zelven gaf aan kruishout 
  en mij redde van de dood. 
 
    refrein 
Zing, o zing van mijn Verlosser                               
met zijn bloed kocht Hij ook mij. 
Aan het kruis schonk Hij genade, 
droeg mijn schuld en ik was vrij. 
 
Stil Gebed 
 
Votum en Groet 
 
Zingen: Psalm 130: 2, 3 
2. Zoudt Gij indachtig wezen   

al wat een mens misdeed, 
wie zou nog kunnen leven 
in al zijn angst en leed? 
Maar Gij wilt ons vergeven, 
Gij scheldt de schulden kwijt, 
opdat wij zouden vrezen 
uw goedertierenheid. 
 

Gebed 

 

Woord voor ons leven 

 

 

 

 

 

2. Om ons gebroken in de dood – 
Uw lichaam brak gelijk een brood,  
om ons en onze zonden;  
de wijn die hier gedronken wordt  
is als het bloed door U gestort,  
o lam, dat wij verwondden! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. ‘k Wil mijn dierbre Heiland prijzen, 
  spreken van zijn grote kracht, 
  Hij kan overwinning geven 
  over zond’ en satans macht. 
    refrein 

 
4. Ik wil zingen van mijn Heiland, 
  hoe Hij smarten leed en pijn, 
  om mij ’t leven weer te geven, 
  eeuwig eens bij Hem te zijn. 
    refrein 

 
 

 

 
3. Ik heb mijn hoop gevestigd 
  op God den Heer die hoort. 
  Mijn hart hoezeer onrustig, 
  wacht zijn verlossend woord. 
  Nog meer dan in de nachten 
  wachters het morgenlicht, 
  blijf ik o Heer, verwachten 
  uw lichtend aangezicht. 

 
 
 
 
 
 



Zingen Opwekking 717 
Stil mijn ziel wees stil 
en wees niet bang 
voor de onzekerheid van morgen. 
God omgeeft je steeds; 
Hij is er bij, 
in je beproevingen en zorgen. 
 
    refrein 
God U bent mijn God 
en ik vertrouw op U 
en zal niet wankelen. 
Vredevorst vernieuw  
Een vaste geest binnen in mij, 
die rust in U alleen. 
 
Stil mijn ziel wees stil 
en dwaal niet af; 
dwars door het dal zal Hij je leiden 
stil, vertrouw op Hem 
en hef je schild tegen de pijlen van verleiding. 
 
refrein 
 
Stil mijn ziel wees stil 
en laat nooit los 
de waarheid die je steeds omarmd heeft. 
Wacht wacht op de Heer; 
de zwartste nacht  
verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt. 
 
2x: 
God U bent mijn God... 
en ik vertrouw op U 
en zal niet wankelen 
Vredevorst vernieuw een 
vaste geest binnen in mij 
die rust in U alleen 
 
ik rust in U alleen. 
 
Gebed 
 
Lied KND: Leeuw van Juda 
 
Schriftlezing: Psalm 34: 7 - 22 NBG 
 
 
 
 
 
 

Zingen: ELB 206 
1. Hoe kom ik van zonde vrij? 
   Leid mij naar het kruis van Jezus. 
   Vrij van schuld, van slavernij? 
   Leid mij naar het kruis van Jezus. 
    Niet door eigen kracht, 
   door werk dat ik volbracht, 
   maar het kruis dat is genoeg. 
   Daar heeft Hij gebloed, 
   in mijn plaats geboet, 
   toen Hij al mijn zonden droeg. 
 
2. Hoe weet ik wie vrede geeft? 
   Leid mij naar het kruis van Jezus. 
   Wie een lied van vreugde geeft? 
   leid mij naar het kruis van Jezus. 
    Als een nieuw gebod, 
   uit het hart van God 
   komt zijn liefde die vergeeft. 
   Zijn gerechtigheid, 
   genade die bevrijdt; 
   en die mij in reinheid kleedt. 
 

3. Hoe kan ik het leven aan? 
   Leid mij naar het kruis van Jezus. 
   En zijn weg gewillig gaan? 
   Leid mij naar het kruis van Jezus, 

 leid mij naar het kruis van Jezus. 
 
Verkondiging 
 
Zingen: Gezang 365 
1. De zonden zijn vergeven! 
  Dit is een woord ten leven, 
  bevrijdend van de schuld. 
  Wat God ons ooit beloofde, 
  wordt nu voor wie geloofde 
  in Jezus naam geheel vervuld. 
 
 
2. ’t Is ook voor mij geschreven: 
  ook ik mag uit Hem leven 
  die ons genezen heeft. 
  Zijn liefde tot de zijnen 
  brengt ons met Hem in ’t reine, 
  wij weten dat Hij ons vergeeft. 
 
 

 
Avondmaalsformulier 
 
 



 
Zingen: Gezang 358: 2, 4, 5 
2. Gij hebt mij Heer, geroepen aan uw dis, 
  het heilig feest van uw gedachtenis; 
  schenk mij uw Geest, opdat ik U ontmoet 
  in ’t teken van uw lichaam en uw bloed. 
 
4. Wie geeft het brood, dat hongerigen voedt, 
  waar is de bron waaruit ik drinken moet? 
  Gij, Heer, alleen kunt mijn genezing zijn; 
  voed mij en drenk mij met uw brood en wijn. 
 
5. Nu ik mijn hand strek naar ’t gebroken brood 
  en neem de beker, die Gij zelf mij boodt, 
  hoe komt Gij met uw goedheid mij nabij; 
  berg me_in uw liefde, Heer, en zegen mij. 
 
Viering 
 
Zingen: Opwekking 520 
Wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart,  
leer mij U kennen in vreugde en smart.  
Laat mijn gedachten op U zijn gericht;  
wakend of slapend, vervuld van uw licht.  
 
Geef mij uw wijsheid, uw woorden van eer,  
dat ik in U blijf en U in mij Heer,  
U als mijn Vader en ik als uw kind  
dat in uw armen geborgenheid vindt.  
 

Geef mij uw schild en uw zwaard in de strijd,  
maak mij tot machtige daden bereid.  
Wees als een burcht, als een toren van kracht,  
wijs mij omhoog waar uw liefde mij wacht.  
 
Wat baat mij rijkdom of eer van een mens:  
bij U te wonen is al wat ik wens,  
met als beloning dat ik op U lijk;  
Hemelse Koning, pas dan ben ik rijk.  
  

Hemelse Koning, die het kwaad overwon,  
als ik daar kom in het licht van de zon,  
stralend van vreugde,   )       
getooid als een bruid,   )   2 ×  
gaat mijn verlangen      )  
nog meer naar U uit.     )  
 
Geloofsbelijdenis 
 
Gebed 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Slotlied: U heft mij op 
Al voert mijn weg door diepe, duist’re dalen 
en is mijn hart, door zorgen overmand. 
Dan ben ik stil, en wacht hier in de stilte 
totdat U komt, en reikt Uw  Vaderhand. 
 
Refrein 
U heft mij op, zodat ik sta op bergen, 
U heft mij op, ja dwars door stormen heen. 
Ik ben sterk: U draagt mij op Uw schouder 
U heft mij op: ik ben niet meer alleen! 
 
U grijpt mijn hand, als ik dreig weg te zinken. 
U grijpt mijn hand, en trekt mij naar omhoog 
Ik hoor Uw stem, vol liefde en vertrouwen, 
U voert mij mee, tot aan de hemelboog. 
 
Refrein 2x  
 
U heft mij op, zodat ik sta op bergen, 
U heft mij op, ja dwars door stormen heen. 
Ik ben sterk: U draagt mij op Uw schouder 
U heft mij op: ik ben niet meer alleen! 
 
U heft mij op, zodat ik sta op bergen, 
U heft mij op, ja dwars door stormen heen. 
Ik ben sterk: U draagt mij op Uw schouder 
U heft mij op: ik ben niet meer alleen! 
U heft mij op: ik ben niet meer alleen! 
 
Zegen 
 
Zingen: ELB 390: 5 
En bouw uw Koninkrijk in de volken, 
uw wil geschied’ in de mensen om ons heen, 
tot de wereld weet dat Jezus Christus heerst. 
Bouw uw koninkrijk in ons. 
Bouw uw koninkrijk op aard’! 
 
Collectes 
1. Onderhoud gebouwen 
2. Kerk 
3. Collecte Kerk in Actie, Werelddiaconaat 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


