
  

Week voor het gebed om de eenheid van Christenen              
 
Viering Heilig Avondmaal  
 
 
orgelspel 
 
welkom en mededelingen 
 aansteken van de liturgiekaars 
 
Zanggroepje NLB Lied 287: 1  
Rond het licht dat leven doet 
groeten wij elkaar met vrede; 
wie in voor- of tegenspoed 
zegen zoekt, mag binnentreden, – 
bij de Heer zijn wij hier thuis, 
kind aan huis. 
 
Stilte 
woorden aan het begin 
 
Zangkoortje NLB Lied 288: 1 
Goedemorgen, welkom allemaal, 
ik met mijn en jij met jouw verhaal, 
lachen, huilen, vrolijkheid en pijn, 
alles mag er zijn! 
God, ik vraag U, kom in onze kring. 
Wees erbij wanneer ik bid en zing. 
Ik met mijn en U met uw verhaal 
verteld in mensentaal. 
 
“Ik met mijn en jij met jouw verhaal”. 
 
We luisteren naar NLB Lied 305: 1, 2, 3 (YouTube) 
https://www.youtube.com/watch?v=Q5hr4ALK_5A 
 
305:1 
Alle eer en alle glorie 
geldt de luisterrijke naam! 
Vier de vrede die Hij heden 
uitroept over ons bestaan. 
Aangezicht / vol van licht, 
zie ons vol ontferming aan! 
 
305:2 
Alle eer en alle glorie 
geldt de Zoon, de erfgenaam! 
Als genade die ons toekomt 
is Hij onze nieuwe naam. 
Licht uit licht, / vergezicht, 
steek ons met uw stralen aan! 
 
305:3 
Alle eer en alle glorie 
geldt de Geest die leven doet, 
die de eenheid in ons ademt, 
vlam, die ons vertrouwen voedt! 
Levenszon, / liefdesbron, 
maak de tongen los voorgoed! 
  

  

Gebeden zijn ook mooie reflectiemomenten.  
 
Zangkoortje NLB Lied 287:2 
Rond het boek van zijn verbond 
noemen wij elkaar bij name, 
roepen wij met hart en mond 
levenswoorden: ja en amen – 
als de kerk van liefde leest 
is het feest! 
 
Gebed 
 
“Genees onze verdeeldheid”.   
 
We luisteren naar NLB Lied 833 “Neem mij aan 
zoals ik ben” (YouTube)  
https://www.youtube.com/watch?v=_mR8VYYaw6U 
Neem mij aan zoals ik ben. 
Wek in mij wie ik zal zijn. 
Druk uw zegel op mijn hart en leef in mij. 
 
stilte  
 
Zangkoortje NLB Lied 287: 3 
Rond het water van de doop 
komt de Rode Zee ter sprake; 
droogvoets, tussen nood en dood 
volgen wij een brandend baken: 
in het nachtelijke uur 
vlamt een vuur. 
 
“Breek onze muren af  
en breng ons als volken bijeen”. 
 
Gebed 
 
Zangkoortje NLB Lied 985: 1, 2, 3 
 
985:1 
Heilig, heilig, heilig, hemelhoog verheven 
boven ons mensen: de naam van God de Heer! 
Heilig, heilig, heilig, Schepper van de wereld, 
mensen beneden zingen U ter eer! 
 
985:2 
Heilig, heilig, heilig, maker van de sterren, 
zonnen en manen en heel het firmament! 
Heilig, heilig, heilig, mateloze ruimte, 
machten en krachten, maak zijn naam bekend! 
 
985:3 
Heilig, heilig, heilig, bron van alle leven, 
bloemen en bomen en al wat adem heeft! 
Heilig, heilig, heilig, Vader van ons allen, 
Eerste en Laatste, U dankt al wat leeft! 

  
Doorbreek onze gewoonten 
en kom ons bevrijden”. 

 

Liturgie op zondag  16 januari 2022 

De eerste zondag van de week voor het Gebed voor de eenheid van Christenen.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=Q5hr4ALK_5A
https://www.youtube.com/watch?v=_mR8VYYaw6U


 

  Gebed 
 
Zangkoortje NLB Lied 287: 4, 5 
   
287: 4 
Rond de tafel, in de kring, 
staat ons land, de oogst voor ogen, – 
neem en eet, drink en gedenk, 
proef hoe zoet: Gods mededogen, 
die ons schenkt in de woestijn 
brood en wijn. 
 
287:5 
Rond het licht dat leven doet 
groeten wij elkaar met vrede. 
Paaslicht straal ons tegemoet, 
zegen wie uw liefde delen, – 
licht dat dit geheim behoedt: 
God is goed. 
 
We gedenken vanmorgen Jannie Jongbloed - 
Kampen 
 
Lied “Abba Vader” 
https://www.youtube.com/watch?v=y58FIbpYgog  
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. 
 
Abba, Vader, laat mij zijn, 
slechts van U alleen, 
dat mijn wil voor eeuwig zij, 
d' Uwe en anders geen. 
Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer, 
laat mij nimmer gaan, 
Abba, Vader, laat mij zijn, 
slechts van U alleen. 
 
Onze gebeden  
 
Aandacht voor de collecten 
 
Laat ons niets ontbreken 
ook als wij klein zijn en lijden 
 
Johannes 15 
9 Ik heb jullie liefgehad, zoals de Vader Mij heeft 
liefgehad. Blijf in mijn liefde: 10je blijft in mijn liefde als 
je je aan mijn geboden houdt, zoals Ik me ook aan de 
geboden van mijn Vader gehouden heb en in zijn 
liefde blijf. 11 Dit zeg Ik tegen jullie om je mijn vreugde 
te geven, dan zal je vreugde volkomen zijn. 12 Mijn 
gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals Ik jullie heb 
liefgehad. 13 Er is geen grotere liefde dan je leven te 
geven voor je. 14 Jullie zijn mijn vrienden wanneer je 
doet wat Ik zeg. 
15 Ik noem jullie geen slaven meer, want een slaaf 
weet niet wat zijn meester doet; vrienden noem Ik 
jullie, vrienden omdat Ik alles wat Ik van de Vader heb 
gehoord, aan jullie bekendgemaakt heb. 16 

  

16 Jullie hebben niet Mij uitgekozen, maar Ik jullie, en 
Ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan en vrucht 
te dragen, blijvende vrucht. Dan zal de Vader je alles 
geven wat je Hem in mijn naam vraagt. 17 Dit draag Ik 
jullie op: heb elkaar lief. 
 
Het wegnemen van het kleed  
  
We luisteren naar NLB Lied 388 (YoyTube)  
https://www.youtube.com/watch?v=HXmudUJYMxk 
 
388:1 
Voor ieder van ons een plaats aan de tafel, 
voor ieder van ons schoon water en brood, 
een veilige plek, een plaats om te schuilen, 
een plaats in Gods licht als tafelgenoot. 
Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen: 
zij scheppen geluk! 
Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen: 
zij scheppen recht en geluk! 
 
388:2 
Voor ieder van ons een plaats aan de tafel, 
voor iedere vrouw, voor iedere man. 
Niet minder of meer, de een of de ander: 
het delen van macht is deel van ons plan. 
Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen: 
zij scheppen geluk! 
Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen: 
zij scheppen recht en geluk! 
 
388:3 
Voor jong en voor oud een plaats aan de tafel, 
want iedere stem geeft klank aan het koor. 
Een hand zoekt een hand, de jongste de oudste; 
ze vinden elkaar en niemand gaat voor. 
Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen: 
zij scheppen geluk! 
Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen: 
zij scheppen recht en geluk! 
 
388:4 
Voor ieder van ons een plaats aan de tafel, 
beschadigd of gaaf, rechtvaardig of slecht, 
en ondanks de pijn: een plaats van vergeving, 
genadig begin van goddelijk recht. 
Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen: 
zij scheppen geluk! 
Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen: 
zij scheppen recht en geluk! 
 
388:5 
Voor ieder van ons een plaats aan de tafel, 
van eerbied vervuld, van angsten bevrijd, 
een plaats om te zijn, een plaats om te worden 
getuige van Hem, een levend bewijs. 
Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen: 
zij scheppen geluk! 
Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen: 
zij scheppen recht en geluk! 
 
 
Het brood dat wij breken   
De beker der dankzegging  

 

https://www.youtube.com/watch?v=y58FIbpYgog
https://www.youtube.com/watch?v=HXmudUJYMxk


 
 We ontvangen brood en wijn in stilte 

 
Stilte 
 
Terwijl we in de kerk en thuis luisteren naar “Aan 
Uw tafel” van Sela  
kiezen we ons eigen moment 
 
 
We luisteren naar “AAN UW TAFEL” Van Sela 
 
https://www.youtube.com/watch?v=fFup6ls6pmI 
U nodigt mij aan tafel, om dicht bij U te zijn; 
te proeven van het leven, dat U deelt door brood en 
wijn. 
U leidt mij in de stilte, ik volg U met ontzag: 
een plaats van rust waar ik U ontmoeten mag. 
 
U ziet mijn hart en leven, de onrust die verwart; 
mijn onbesproken vragen, die er leven in mijn hart. 
U kent al mijn gedachten, verbergen kan niet meer: 
in vertrouwen leg ik alles voor U neer. 
 
De beker in uw handen, neem ik vol liefde aan, 
uit handen die verwond zijn, waarin de tekens staan. 
Geen woorden meer van oordeel, genade 
onverdiend, 
die aan tafel wordt geproefd en wordt gezien. 
 
U deelt met mij de maaltijd, reikt mij verzoening aan. 
Uw liefde is nog groter dan de schuld die is voldaan. 
U toont mij uw genade, die werkzaam is in mij: 
door de kracht van uw genade ben ik vrij! 
 
Dankgebed 
 
Het terug leggen van het kleed 
 
Zangkoortje 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  
 
Uitleidend orgelspel 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=fFup6ls6pmI

