
 

  Liturgie 27 juni 

 
- orgelspel 
 
- welkom en afkondigingen 
 aansteken van de liturgiekaars 
 
- eerste lied NLB Lied 280: 1, 2 en 3 
280:1 
De vreugde voert ons naar dit huis 
waar ’t woord aan ons geschiedt. 
God roept zijn naam over ons uit 
en wekt in ons het lied. 
 
280:2 
Dit huis van hout en steen, dat lang 
de stormen heeft doorstaan, 
waar nog de wolk gebeden hangt 
van wie zijn voorgegaan, 
 
280:3 
dit huis, dat alle sporen draagt 
van wie maar mensen zijn, 
de pijler die het alles schraagt, 
wilt Gij die voor ons zijn? 
 
- stilte; woorden aan het begin 
 
- Zingen NLB Lied 280: 4, 5, 6 en 7 
280:4 
Zal dit een huis, een plaats zijn waar 
de hemel open gaat, 
waar Gij ons met uw eng'len troost, 
waar Gij U vinden laat? 
 
280:5 
Onthul ons dan uw aangezicht, 
uw naam, die mét ons gaat 
en heilig ons hier met uw licht, 
uw voorbedachte raad. 
 
280:6 
Vervul ons met een nieuw verstaan 
van ’t woord, waarin Gij spreekt 
en reik ons zelf als leeftocht aan 
het brood, dat Gij ons breekt. 
 
280:7 
Dit huis slijt mét ons aan de tijd, 
maar blijven zal de kracht 
die wie hier schuilen verder leidt 
tot alles is volbracht. 

 

Gedicht  
De toekomst van jou en mij, begint vandaag, 
hoe die toekomst eruit ziet, is maar de vraag.  
Maar als we naar een betere wereld streven,  
zorgen wij dat die vandaag wordt geschreven. 
 
Dat klinkt moeilijk, maar dat hoeft het niet te zijn, 
eigenlijk is het best heel simpel, en dat is zo fijn. 
Door samen te gaan werken, met en voor elkaar, 
krijgen wij uiteindelijk, wel heel veel voor mekaar. 
 
Want het draait niet om jou, en ook niet om mij, 
het toverwoord voor een betere toekomst is: wij.  
Jij en ook ik, kunnen samen met nog vele anderen, 
de toekomst schrijven, en de wereld veranderen. 
 
Gebed 
 
Zingen NLB Lied 139: 1 en 2 
139:1 
Heer, die mij ziet zoals ik ben, 
dieper dan ik mijzelf ooit ken, 
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga, 
Gij volgt mij waar ik zit of sta. 
Wat mij ten diepste houdt bewogen, 
’t ligt alles open voor uw ogen. 
139:2 
Gij zijt zo diep vertrouwd met mij: 
wie weet mijn wegen zoals Gij? 
Gij kent mijn leven woord voor woord, 
Gij hebt mij voor ik spreek gehoord. 
Ja overal, op al mijn wegen 
en altijd weer komt Gij mij tegen. 
 
We lezen Psalm 139 1 Een lied van David. (BGT) 
God, u weet alles van mij 
Heer, u weet alles van mij, 
u kent mij. 
2U weet waar ik ben, 
en u weet waar ik heen ga. 
U weet wat ik denk, 
ook al bent u ver weg. 
3U ziet me als ik thuis ben 
en u ziet me onderweg. 
U ziet alles wat ik doe. 
4Voordat ik mijn mond opendoe, 
weet u al wat ik wil zeggen. 
5U bent voor mij en achter mij, 
u bent om mij heen. 
Uw hand houdt me vast. 
 
We luisteren naar Opwekking 518 
https://www.youtube.com/watch?v=Wop3gSNAxAo 
Heer u doorgrond en kent mij 
Mijn zitten en mijn staan 
En U kent mijn gedachten 
Mijn liggen en mijn gaan 
De woorden van mijn mond o Heer 
Die zijn voor u bekend 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Wop3gSNAxAo


 

 En waar ik ook naartoe zal gaan 
Ik weet dat U daar bent 
 
Heer u bent altijd bij mij 
U legt Uw handen op mij 
En U bent voor mij, en naast mij 
En om mij heen 
 
Heer u bent altijd bij mij 
U legt Uw handen op mij 
En U bent voor mij, en naast mij 
En om mij heen 
Elke dag 
 
Heer u doorgrond en kent mij 
Want in de moederschoot 
Ben ik door U geweven 
U bent oneindig groot 
Ik dank U voor dit wonder heer 
Dat U mijn leven kent 
En wat er ook gebeuren zal 
Dat U steeds bij mij bent 
 
Heer u bent altijd bij mij 
U legt Uw handen op mij 
En U bent voor mij, en naast mij 
En om mij heen ( 2 x) 
 
Heer u bent altijd bij mij 
U legt Uw handen op mij 
En U bent voor mij, en naast mij 
En om mij heen 
Elke dag 
 
We lezen Lucas 3 
Na het feest gingen Jozef en Maria naar huis. Maar 
Jezus bleef in Jeruzalem, zonder dat zijn ouders dat 
wisten. 44-45Ze dachten dat hun zoon met familie of 
vrienden meeliep. Pas ’s avonds gingen ze hem 
zoeken. Maar ze konden hem nergens vinden. Toen 
gingen Jozef en Maria terug naar Jeruzalem, om 
Jezus daar te zoeken. 
Jezus is in de tempel 
46Jozef en Maria vonden Jezus na drie dagen. Hij zat 
in de tempel bij de leraren die daar waren. Hij 
luisterde naar hen en stelde vragen. 47Iedereen die 
hem hoorde praten, was verbaasd. Want hij zei heel 
verstandige dingen. 48Toen zijn ouders Jezus vonden, 
waren ze onder de indruk. Maria zei: ‘Jongen, 
waarom heb je dat gedaan? Je vader en ik waren 
ongerust. We hebben je overal gezocht.’ 49Jezus 
antwoordde: ‘Waarom hebben jullie mij gezocht? Ik 
moet doen wat mijn Vader bepaald heeft. Dat weten 
jullie toch?’ 50Maar Jozef en Maria begrepen niet wat 
hij bedoelde. 
51Toen ging Jezus met zijn ouders mee terug naar 
Nazaret, en hij was hun gehoorzaam. Toch bleef zijn 
moeder nadenken over alles wat er gebeurd was. 
52Jezus groeide op, en hij werd steeds wijzer. God 
hield van hem, en de mensen ook. 
 

 

We luisteren naar Jezus alleen - Lied en tekst - 
Nederland Zingt (eo.nl) 
https://nederlandzingt.eo.nl/lied/jezus-
alleen/POMS_EO_1397007?cHash=4630335dbc3a1
5152ae3dc57f4cd7901 
Jezus alleen werd mens als wij 
klein als een kind, in kwetsbaarheid 
Oneindig veel hield Hij van mij 
leed om mijn ongerechtigheid 
 
En door zijn offer werd ik vrij 
Hij droeg mijn straf, Hij stierf voor mij 
ontnam de dood zijn heerschappij 
dankzij zijn sterven leef ik nu 
 
Geen levensangst, geen stervensnood 
dat is de kracht, waar ik in sta 
Van eerste stap tot aan de dood 
leidt Hij de weg waarop ik ga 
 
Geen duivels plan of aards bestaan 
kan mij ooit roven uit zijn hand 
Als Hij verschijnt, roept Hij mijn naam 
in die verwachting houd ik stand 
 
In Hem alleen, in Hem alleen 
 
- Bij de overstap luisteren we naar “Ik wens je”, 
gezongen door Trinity.  
 
- “Bedankt leiding”. 
 
Gebeden 
 
Aandacht voor de collecte 
 
Slotlied: “Wat de toekomst brengen moge”.  
913: 1 
Wat de toekomst brengen moge, 
mij geleidt des Heren hand; 
moedig sla ik dus de ogen 
naar het onbekende land. 
Leer mij volgen zonder vragen; 
Vader, wat Gij doet is goed! 
Leer mij slechts het heden dragen 
met een rustig, kalme moed! 
 
Wegzending en zegening 
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