
 

 

 

 

  

Liturgie  zondag  19 juni 2022  

Orde van dienst op zondag 19 juni 2022 
Deze 3de zondag van juni is het Vaderdag 
Viering Heilig Avondmaal. 
Ouderling van dienst: Jan Hofsteenge 
Diakenen van dienst: Jo Lonsain en Anke Groen 
Lector: Thea Vogelzang  
Organist: Frans Tjallingii  
Kerk TV: A. v.d. Zwaag   
Voorganger: ds. W. Baas 
Kleur van het kerkelijke jaar is Groen 
Ik denk dat ik zelf de witte stola ga dragen 
Collecten: 1. Voedselbank; 2. Vorming & Toerusting  
 
orgelspel/mensen komen binnen 
 
kerkenraad en dominee komen binnen 
 
welkom en mededelingen door de ouderling van 
dienst: Jan Hofsteenge 
 aansteken van de liturgiekaars 
 
Intochtlied: NLB Lied 119: 63, 64 
119:63 
Ik die uw wil naar uw geboden doe, 
hoop op het heil dat Gij mij hebt beschoren. 
Mijn hele leven leef ik naar U toe, 
het zijn uw wetten die mijn hart bekoren. 
Gij kent mijn weg, o Heer, ik word niet moe 
om van uw trouw te spreken en te horen. 
119:64 
Een smekeling, zo kom ik tot uw troon: 
leg met uw woord beslag op mijn gedachten 
opdat ik in het licht der waarheid woon. 
Laat niet vergeefs mij op uw bijstand wachten. 
Leer mij uw wet, die goed is, waar en schoon, 
dan loof ik U bij dagen en bij nachten. 
 
stilte 
Woorden aan het begin 
 
Klein gloria NLB lied 195 
Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest 
als in den beginne,  
nu en immer,  
en van eeuwigheid tot eeuwigheid.  
Amen. 
 
Gebed 
 
loflied: NLB Lied 863  
863:1 
Nu laat ons God de Here 
dankzeggen en Hem eren, 
want goed zijn alle dingen 
die wij van Hem ontvingen. 
 

863:2 
Want lijf en ziel en leven 
heeft ons de Heer gegeven. 
Hij zal ze ook bewaren 
in allerlei gevaren. 
863:3 
Een arts is ons gegeven 
die zelve is het leven: 
Christus, voor ons gestorven, 
heeft ons het heil verworven. 
863:4 
Hij heeft aan ons vergeven 
de schuld en schenkt ons leven. 
Bij U, o God, bezitten 
wij schatten ongeweten. 
863:5 
Wij bidden U, Algoede: 
wil altijd ons behoeden; 
de kleinen en de groten, 
houd ze in uw hart besloten. 
863:6 
Bewaar ons in uw waarheid, 
geef ons op aarde vrijheid, 
met alle mensen samen 
uw rijk, Heer, te beamen. 
 
We lezen vandaag in de Bijbel Handelingen 2:  
41 Degenen die zijn woorden aanvaardden, lieten zich 
dopen; op die dag breidde het aantal leerlingen zich 
uit met ongeveer drieduizend. 42 Ze wijdden zich 
trouw aan het onderricht dat de apostelen gaven, aan 
de onderlinge gemeenschap, het breken van het 
brood en het gebed. 
Het leven van de eerste gemeente 
43 De vele tekenen en wonderen die de apostelen 
verrichtten, vervulden iedereen met ontzag. 44Allen 
die tot geloof gekomen waren, bleven bijeen en 
hadden alles gemeenschappelijk. 45 Ze verkochten 
hun eigendommen en bezittingen en verdeelden de 
opbrengst onder degenen die iets nodig hadden. 46 

Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind samen in 
de tempel, braken het brood bij elkaar thuis en 
gebruikten hun maaltijden in een geest van eenvoud 
en vol vreugde. 47 Ze loofden God en stonden in de 
gunst bij het hele volk. De Heer breidde hun aantal 
dagelijks uit; steeds meer mensen werden gered. 
 
We gaan luisteren naar Opwekking 705 
https://www.youtube.com/watch?v=6CEXLmF_Rzg 
 
Aan de maaltijd wordt het stil, 
Als de Meester knielen wil, 
En vol liefde als een knecht 
Elk apart de voeten wast en zegt: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=6CEXLmF_Rzg


 

  
Dit is wat Ik wil dat jullie doen, 
Dit is waarom Ik bij jullie neerkniel. 
Dit is hoe Mijn kerk behoort te zijn, 
Dit is wat de wereld ziet van Mij, 
Als je Mij gaat volgen. 
 
Toon Mijn liefde 
Aan de ander 
Dien de ander 
Zo heb Ik ook jou liefgehad. 
Heb elkaar lief, 
Wat er ook gebeurt, 
Dien de ander, 
Zo heb Ik ook jou liefgehad. 
 
In de wereld wordt het stil, 
Als wij doen wat Jezus wil 
En gaan dienen als een knecht, 
Zoals Hij ons heeft gezegd. Hij zei: 
 
Dit is wat Ik wil dat jullie doen, 
Dit is waarom Ik bij jullie neerkniel. 
Dit is hoe Mijn kerk behoort te zijn, 
Dit is wat de wereld ziet van Mij, 
Als je Mij gaat volgen. 
 
Toon Mijn liefde 
Aan de ander 
Dien de ander 
Zo heb Ik ook jou liefgehad. 
Heb elkaar lief, 
Wat er ook gebeurt, 
Dien de ander, 
Zo heb Ik ook jou liefgehad. 
 
Overdenking “Samen” 

 
 
Orgelspel 
 
Samenzang NLB Lied 939 
939:1 
Op U alleen, mijn licht, mijn kracht, 
stel ik mijn hoop. U zorgt voor mij. 
Door golven heen, door storm en nacht 
leidt mij uw hand. U blijft nabij. 
Uw vrede diep, uw liefde groot 
verjaagt mijn angst, verdrijft de dood. 
Mijn vaste rots, mijn fundament, 
U bent de grond waarop ik sta. 
 
 
 

939:2 
U werd een mens, U daalde neer 
in onze pijn en schuld en strijd. 
U droeg de last, verrezen Heer 
die ons van elke vloek bevrijdt: 
U sloeg de zonden aan het kruis 
en brengt ons bij de Vader thuis; 
want door uw bloed, uw levenskracht 
komen wij vrij voor God te staan. 
939:3 
Van eerste kreet tot laatste zucht 
leef ik in U, en U in mij. 
Geen boze macht, geen kwaad gerucht, 
niets is er dat mij van U scheidt. 
Want U regeert, U overwint, 
U neemt mij aan. Ik ben Gods kind. 
Totdat U komt, mij roept voorgoed, 
bent U het doel van mijn bestaan. 
 
Gebed 
Moment van stilte 
Samen bidden we het Onze Vader 
 
Onze Vader die in de hemel zijt 
Uw naam worde geheiligd 
Uw koninkrijk kome 
Uw wil geschiede 
gelijk in de hemel als ook op de aarde 
Geef ons heden ons dagelijks brood 
en vergeef ons onze schulden 
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren 
Leid ons niet in verzoeking 
maar verlos ons van de boze 
Want van U is het koninkrijk en de kracht 
en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid 
Amen 
 
Het weg nemen van het kleed 
 
Als inleiding op de viering van het Avondmaal 
kijken we samen naar het volgende filmpje: 
deze twee linken gaan naar het zelfde filmpje: 
https://youtu.be/t4F7A90v3wI 
  
https://www.youtube.com/watch?v=t4F7A90v3wI&
t=2s 
 
Vg Lange tijd maakte Corona de dienst uit. Nu 

durven we weer meer.  
Al maken we verschillende keuzes. Als we 
willen kunnen we elkaar onze hand 
toesteken en anders maken we het gebaar 
met de hand op ons hart en we wensen 
elkaar “Vrede van Christus” toe. 
 

Bij het breken van het Brood tafel 
Vg: Is niet het brood dat wij breken de 

gemeenschap met het Lichaam van onze 
Heer. 
Ontvang dit brood, eet, gedenk en geloof dat 
het Lichaam van onze Heer gebroken is tot 
een volkomen verzoening van al onze 
zonden. 

 

https://youtu.be/t4F7A90v3wI
https://www.youtube.com/watch?v=t4F7A90v3wI&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=t4F7A90v3wI&t=2s


 

 
Bij het uitgieten van de wijn tafel 
Vg: Is niet de beker der dankzegging waarover wij 

de dankzegging uitspreken gemeenschap met 
het bloed van onze Heer Jezus Christus. 
Ontvang deze beker, drink allen er uit, geef 
deze beker door, gedenk en geloof dat het 
bloed van onze Heer Jezus Christus vergoten 
is tot een volkomen verzoening van al onze 
zonden. 
 

We keren terug naar onze oude manier van vieren, 
namelijk de lopende manier. 
 
Terwijl we de gemeenschap met onze Heer beleven, 
zingen we:  
https://www.youtube.com/watch?v=0jvy6oezZGY&list
=RD0jvy6oezZGY&index=1 
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 
 
Slotlied NLB Lied 150a (ik zou met notenbalk)  
150a:1 
Geprezen zij God! Gij engelenkoor 
dat steeds naar Hem hoort, prijs Hem om zijn Woord! 
Gij hemelen, loof Hem wiens hand alles schiep, 
die allen daarboven tot dankzegging riep. 
150a:2 
Geprezen zij God! Gij allen op aard, 
aanbid Hem die u als kinderen aanvaardt. 
Loof Hem die uw Heer is met juichende stem. 
Beantwoord zijn liefde: leef altijd voor Hem! 
150a:3 
Geprezen zij God! Laat alles wat leeft 
nu zingen voor Hem die alles ons geeft. 
Laat jubelen het orgel, laat harp en trompet 
de glorie doen klinken van Hem die ons redt. 
150a:4 
Geprezen zij God! Ons lied is gewijd 
aan Hem die altijd ons helpt en geleidt. 
Om zijn goede schepping, om hemels genot, 
zijn gunst en vergeving: geprezen zij God! 
 
Wegzending en zegening 
 
Gemeente: NLB Lied 415 vers 3 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=0jvy6oezZGY&list=RD0jvy6oezZGY&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=0jvy6oezZGY&list=RD0jvy6oezZGY&index=1

