
 

  Liturgie 20 juni 2021 

Viering van het Heilig Avondmaal 
 
 Orgelspel 
 
Welkom 
Aansteken liturgische kaars 
 
Eerste lied: Breng ons samen één in Uw Naam 
https://www.youtube.com/watch?v=a8LcePfI6Hs 
U roept ons samen als kerk van de Heer, 
Verbonden met U en elkaar. 
Wij brengen U lof, geven U alle eer: 
Eendrachtig, veelstemmig en dankbaar. 
Jezus is Gastheer en nodigt ons uit: 
Waar Jezus woont voelt de liefde zicht thuis! 
 
Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest 
Die alles gelooft en verdraagt. 
Streef naar de gaven die God aan ons geeft: 
Veelkleurig, verschillend en dienstbaar. 
Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar: 
Liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt. 
 
Breng ons samen, één in uw naam. 
Ieder is welkom hier binnen te gaan. 
Samen, één door de Geest; 
Verbonden in liefde, die U aan ons geeft. 
 
U roept ons samen voor Woord en gebed, 
Als deel van uw kerk wereldwijd. 
Wij bidden om vrede, verzoening en recht; 
Gebruiken met vreugde de maaltijd. 
Wij breken het brood en verstaan het geheim, 
Om samen uw kerk en van Christus te zijn. 
 
Wij belijden één geloof en één Heer; 
Zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer. 
Heer, geef vrede die ons samenbindt. 
Vader, maak ons één! 
 
stilte 
woorden aan het begin 
 
( Zanggroepje)  NLB Lied 195 vers 1 
Ere zij de Vader en de Zoon 
en de heilige Geest, 
als in den beginne, 
nu en immer 
en van eeuwigheid tot eeuwigheid. 
Amen. 
 
Vandaag gaat het over: gekleurd licht 
 
( Zanggroepje)  NLB Lied 1008   
 vers 1                                  
Rechter in het licht verheven, 
koning in uw majesteit, 
louter ons geringe leven, 
scheld ons onze schulden kwijt, 
laat uw vleugelen ons omgeven, 
troost ons met uw tederheid. 
 
 
 

vers 2                                  
Hoor de bittere gebeden 
om de vrede die niet daagt. 
Zie hoe diep er wordt geleden, 
hoe het kwaad de ziel belaagt. 
Zie uw mensheid hier beneden, 
wat zij lijdt en duldt en draagt. 
 
vers 3 
Houd wat Gij hebt ondernomen, 
klief het duister met uw zwaard. 
Kroon de menselijke dromen 
met uw koninkrijk op aard. 
Laat de vrede eindelijk komen, 
die uw hart voor ons bewaart. 
 
Gebed 
 
Bijbellezing:  Galaten 3: 1 t/m 9; 23 t/m Galaten 4: 7  
31Galaten, u hebt uw verstand verloren! Wie heeft u 
in zijn ban gekregen? Ik heb u Jezus Christus toch 
openlijk en duidelijk als de gekruisigde 
bekendgemaakt? 2Ik wil maar één ding van u weten: 
hebt u de Geest ontvangen door de wet na te leven of 
door te luisteren en te geloven? 3Bent u werkelijk zo 
dwaas weer op uw eigen kracht te vertrouwen, en niet 
langer op de Geest? 4Is alles wat u hebt meegemaakt 
dan voor niets geweest? Dat kan toch niet! 5Geeft 
God u de Geest en goddelijke krachten omdat u de 
wet naleeft? Of geeft hij ze omdat u naar hem luistert 
en op hem vertrouwt? 
6 Van Abraham wordt gezegd: ‘Hij vertrouwde op 
God, en dat werd hem als een daad van 
gerechtigheid toegerekend.’ 7 U ziet dus dat zij die 
geloven kinderen van Abraham zijn. 8 Nu heeft de 
Schrift voorzien dat God ook andere volken door 
geloof zou aannemen en daarom aan Abraham 
verkondigd: ‘In jou zullen alle volken gezegend 
worden.’ 9En dus wordt iedereen die gelooft samen 
met Abraham, de gelovige, gezegend. 
 
23 Voordat dit geloof kwam, werden we door de wet 
bewaakt; we leefden in gevangenschap tot het geloof 
geopenbaard zou worden. 24 Kortom, de wet hield 
toezicht op ons totdat Christus kwam, zodat we door 
ons vertrouwen op God als rechtvaardigen konden 
worden aangenomen. 25Maar nu het geloof gekomen 
is, staan we niet langer onder toezicht, 26 want door 
het geloof en in Christus Jezus bent u allen kinderen 
van God. 27 U allen die door de doop één met 
Christus bent geworden, hebt u met Christus 
omkleed. 28 Er zijn geen Joden of Grieken meer, 
slaven of vrijen, mannen of vrouwen – u bent allen 
één in Christus Jezus. 29 En omdat u Christus 
toebehoort, bent u nakomelingen van Abraham, 
erfgenamen volgens de belofte. 
41Ik bedoel dit: zolang een erfgenaam onmondig is, 
verschilt hij in niets van een slaaf, ook al is hij reeds 
de eigenaar van de hele erfenis. 2Hij staat onder 
voogdij en toezicht tot het door zijn vader 
vastgestelde tijdstip is gekomen. 3Op dezelfde manier  
 

https://www.youtube.com/watch?v=a8LcePfI6Hs


 

  
waren ook wij, toen we nog onmondig waren, 
onderworpen aan de machten van de wereld.  
4Maar toen de tijd gekomen was zond God zijn Zoon, 
geboren uit een vrouw en onderworpen aan de wet, 5 
maar gezonden om ons vrij te kopen van de wet 
opdat wij zijn kinderen zouden worden. 6 En omdat u 
zijn kinderen bent, heeft God ons de Geest van zijn 
Zoon gegeven, die ‘Abba, Vader’ roept. 7U bent nu 
geen slaven meer, u bent kinderen van God en als 
zijn kinderen bent u erfgenamen, door de wil van 
God. 

( Zanggroepje ) Lied: “Samen in de Naam van Jezus”. 
(Evang. Liedbundel lied 218) 
1. 
Samen in de naam van Jezus 
heffen wij een loflied aan, 
want de Geest spreekt alle talen 
en doet ons elkaar verstaan. 
Samen bidden, samen zoeken, 
naar het plan van onze Heer. 
Samen zingen en getuigen, 
samen leven tot zijn eer. 
2. 
Heel de wereld moet het weten 
dat God niet veranderd is 
en zijn liefde als een lichtstraal 
doordringt in de duisternis. 
't Werk van God is niet te keren 
omdat Hij er over waakt 
en de Geest doorbreekt de grenzen 
die door mensen zijn gemaakt. 
3. 
Prijst de Heer, de weg is open 
naar de Vader, naar elkaar. 
Jezus Christus, Triomfator, 
mijn Verlosser, Middelaar. 
Vader, met geheven handen 
breng ik U mijn dank en eer.  
't Is uw Geest die mij doet zeggen: 
Jezus Christus is de Heer! 

Overdenking “Kind van God”. 

( Zanggroepje )  Lied “Abba Vader”. ELB 376 

 1. 
Abba, Vader, U alleen, 
U behoor ik toe. 
U alleen doorgrondt mijn hart, 
U behoort het toe. 
Laat mijn hart steeds vurig zijn. 
U laat nooit alleen. 
Abba, Vader, U alleen, 
U behoor ik toe. 
2. 
Abba, Vader, laat mij zijn, 
slechts voor U alleen. 
Dat mijn wil voor eeuwig zij 
d' Uw’ en anders geen. 
Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer. 
Laat mij nimmer gaan. 
Abba, Vader, laat mij zijn 
slechts van U alleen.  

 

 

Woorden van Paulus: 

6 En omdat u zijn kinderen bent, heeft God ons de 
Geest van zijn Zoon gegeven, die ‘Abba, Vader’ 
roept. 7U bent nu geen slaven meer, u bent kinderen 
van God en als zijn kinderen bent u erfgenamen, door 
de wil van God. 

In het volgende filmpje gaan we kijken naar het ABC 
van het avondmaal: 
Avondmaal (abcvoorkinderen.nl) 
https://www.abcvoorkinderen.nl/wij-
geloven/avondmaal.html 

Onze gebeden 

stilte 

 “Onze Vader” NLB Lied 1006  
https://nederlandzingt.eo.nl/lied/onze-vader-in-de-
hemel/POMS_EO_7816684 

 Onze Vader in de hemel 
U staat zorgzaam om ons heen 
Geef dat alle mensen weten 
zoals U is er maar een. 
 
Doe ons telkens weer geloven 
in een wereld zonder pijn 
In uw rijk dat eens zal komen 
en dat soms te zien zal 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 staan stil in gedachten 

Breken van het brood, 

uitgieten van de vrucht van de wijnstok 

Delen van brood en wijn. 

Stilte  
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Het lied “In deze stilte” van Sela gebruiken we om in 
stilte bij ons zelf te zijn. 
Youtube 
https://www.youtube.com/watch?v=0jvy6oezZGY 
Geef ons uw vrede, in deze stilte. 
Breng onze onrust tot rust. 

Geef ons uw vreugde, in deze stilte. 
Breng onze onrust tot rust. 

Geef ons uw vrede, in deze stilte. 
Breng onze onrust tot rust. 

Geef ons uw vreugde, in deze stilte. 
Breng onze onrust tot rust. 

Geef ons uw zegen, in deze stilte. 
Breng onze onrust tot rust. 

Geef ons uw zegen, in deze stilte. 
Breng onze onrust tot rust. 

Dankgebed 

Gemeente Lied NLB Lied 425 

425:1 
Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen 
van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord, 
in Christus verbonden, tezamen gezonden 
op weg in een wereld die wacht op uw woord. 
Om daar in genade uw woorden als zaden 
te zaaien tot diep in het donkerste dal, 
door liefde gedreven, om wie met ons leven 
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal. 

Wegzending en zegening  
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