
Liturgie eredienst zondag 20 juni 

2021  

om 9.30 uur in De Hege Stins 

Viering Heilig Avondmaal 

Voorganger: ds. Van den Bosch 

Ouderling van dienst: Helga 

Hiemstra 

Organist/pianist: Anneke Renkema 

Zangers: Jellie Hospes, Phia Prosper 

en Remmelt de Haan 

 

Mededelingen door ouderling van 

dienst 

 

Psalm 27:1 en 7 

Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God 

en Here! 

Waar is het duister dat mij onheil 

baart? 

Mijn hoge burcht is Hij, niets kan mij 

deren, 

in zijn bescherming ben ik wel 

bewaard! 

Of zich de boosheid tegen mij 

verbindt 

en op mij loert opdat zij mij verslindt, 

ik ken geen angst voor nood en 

overval: 

het is de Heer die mij behouden zal! 

Psalm 27:7 

O als ik niet met opgeheven hoofde 

zijn heil van dag tot dag verwachten 

mocht! 

O als ik van zijn goedheid niet 

geloofde, 

dat Hij te vinden is voor die Hem 

zocht! 

Wees dapper, hart, houd altijd goede 

moed! 

Hij is getrouw, de bron van alle goed! 

Wacht op de Heer, die u in zwakheid 

schraagt, 

wacht op de Heer en houd u 

onversaagd. 

 

Stil gebed 

Votum en groet 

Klein gloria  

Kyriegebed 

 

Glorialied 217:1 

De dag gaat open voor het woord 

des Heren, 

zon die wij zoeken, kracht die wij 

ontberen, 

bron die wij horen als wij tot Hem 

keren, 

vroeg in de morgen. 



217:3 

Door U geschapen om uit U te leven; 

hartslag en adem hebt Gij ons 

gegeven, 

land waar wij wonen, licht waarnaar 

wij streven, 

oorsprong en toekomst. 

 

217:5 

Aan U ons loflied: glorie aan de 

Vader, 

dank aan de Zoon die ons bestaan 

aanvaardde, 

zijn Geest geleide ons en onze aarde 

naar de voltooiing 

 

Gebed bij de opening van de Schrift  

Lezing Handelingen 2: 27-42  

 

Lied 672:1 en 4 

Kom laat ons deze dag 

met heilig vuur bezingen 

en met vernieuwde vreugd, 

want God deed grote dingen. 

Eens gaf de heilige Geest 

aan velen heldenmoed. 

Bid dat Hij ons vandaag 

verlicht met Pinkstergloed. 

 

672:4 

Gij liefdevuur van God, 

kom ons geheel doordringen. 

Voeg hart en zin tezaam 

en heilig alle dingen. 

Bij ’s Heren liefdemaal 

zult Gij aanwezig zijn. 

Vorm ons naar Christus’ beeld, 

door woord en brood en wijn. 

 

Uitleg en verkondiging  

 

Lied 975: 1 en 4  

Jezus roept hier mensen samen 

die in woord, gebed en lied 

Gods aanwezigheid beamen, 

geen belofte gaat teniet. 

Prijs nu God, die goed en trouw is, 

prijs de Zoon, die mensen kent, 

prijs de Geest die als de Trooster 

zich naar ons heeft toegewend. 

 

 

 



975:4 

Jezus roept ons tot zijn tafel, 

breed en wereldwijd gedekt, 

waar de kerk bezit haar aardse 

hemelse ontmoetingsplek. 

Deel dan brood en wijn, zijn lichaam, 

deel het lied van liefde weer, 

deel het feest voor heilige zondaars, 

wees te gast bij God de Heer. 

 

Voorbeden  

Inzameling der gaven  

Onderwijzing bij het Heilig 

Avondmaal 

 

Lied 377: 1, 2, 4 en 5  

Zoals ik ben, kom ik nabij, 

met niets in handen dan dat Gij 

mij riep en zelf U gaf voor mij – 

o Lam van God, ik kom. 

 

377:2 

Zoals ik ben, met al mijn strijd, 

mijn angsten en onzekerheid, 

mijn maskers en mijn ijdelheid – 

o Lam van God, ik kom. 

 

377:4 

Zoals ik ben, ontvangt Gij mij, 

reinigt, vergeeft, omarmt Gij mij, 

vervult, verlicht, verwarmt Gij mij – 

o Lam van God, ik kom. 

 

377:5 

Zoals ik ben, in U te zijn 

en Gij in mij, in brood en wijn: 

uw ziel, uw levenskracht wordt mijn 

– 

o Lam van God, ik kom. 

 

Inzettingswoorden gemeenschap 

van brood en wijn  

Lezen Psalm 103: 1-13  

 

Lied 978 : 1, 2, 3 en 4 

Aan U behoort, o Heer der heren, 

de aarde met haar wel en wee, 

de steile bergen, koele meren, 

het vaste land, de onzekere zee. 

Van U getuigen dag en nacht. 

Gij hebt ze heerlijk voortgebracht. 

 

 

 



978:2 

Gij roept het jonge leven wakker, 

een tuin bloeit rond het open graf. 

Er ruisen halmen op de akker 

waar zich het zaad verloren gaf. 

En vele korrels vormen saam 

een kostbaar brood in uwe naam. 

 

978:3 

Gij hebt de bloemen op de velden 

met koninklijke pracht bekleed. 

De zorgeloze vogels melden 

dat Gij uw schepping niet vergeet. 

’t Is alles een gelijkenis 

van meer dan aards geheimenis. 

 

978:4 

Laat dan mijn hart U toebehoren 

en laat mij door de wereld gaan 

met open ogen, open oren 

om al uw tekens te verstaan. 

Dan is het aardse leven goed, 

omdat de hemel mij begroet. 

 

Zegen 


