
 

 

PROTESTANTSE  -  GEMEENTE  -  HUISSEN 

zondag  17 juli 2016   -  

5e zondag van de zomer 

 

 

 

Voorgangers:   Mw . Bettie Woord (proponent, Ens) 

Organist  :       Herman Schimmel 

 

                             ********************** 

 

 



2 

 

 

 

DE  V O O R B E R E I D I N G 

Welkom en mededelingen door de dienstdoende ambtsdrager 

             we beginnen deze viering door samen stil te worden…..  

Stilte 
 
zingen lied 600 vers 1, 2 en 3 
 
1. Licht, ontloken aan het donker, 
licht, gebroken uit de steen, 
licht, waarachtig levensteken, 
werp uw waarheid om ons heen! 

  
2. Licht, geschapen, uitgesproken, 
licht, dat straalt van Gods gelaat, 
licht uit Licht, uit God geboren, 
groet ons als de dageraad! 

 
3. Licht, aan liefde aangestoken, 
licht, dat door het donker brandt, 
licht, jij lieve lentebode, 
zet de nacht in vuur en vlam! 
                                                         (gemeente gaat staan) 

Bemoediging 
v.   aan het begin van deze viering roepen wij tot U, God  schenk                                  

ons Uw licht 
a. laat uw stralend licht over ons schijnen, zodat onze 

duisternis verdwijnt 
v.   onze hulp is in de naam van onze Schepper 
a.  die alles heeft geschapen en laten ontwaken in het 

grote licht 
v.   wij mogen weten dat Gods licht  altijd over ons  zal blijven    

schijnen daarom mogen wij elkaar groeten 
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a.   in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest 

amen 
 
zingen lied 600 vers 4 en 5 
 
4. Licht, verschenen uit den hoge, 
licht, gedompeld in de dood, 
licht, onstuitbaar, niet te doven, 
zegen ons met morgenrood! 

5. Licht, straal hier in onze ogen, 
licht, breek uit in duizendvoud, 
licht, kom ons met stralen tooien, 
ga ons voor van hand tot hand! 

Kyriegebed 
  
als ik zeg: roepen wij tot U 
allen; Heer ontferm U  
 
zingen glorialied 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! 
 

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! 
 

eventueel kindermoment  

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! 
 
 



4 

 

 
 
 
 
Dienst van het Woord 
 
Gebed  
 
schriftlezing 1 Samuel 1:1-20 
 
zingen psalm 43 vers 1, 3 en 5 
 

1. O God, kom mijn geding beslechten, 
verlos mij van wie U versmaadt. 
Boosdoeners willen met mij rechten, 
die niet aan trouw en waarheid hechten. 
Doe mij ontkomen aan hun haat, 
o Heer, mijn toeverlaat. 
 
3. O Here, God, kom mij bevrijden, 
zend mij uw waarheid en uw licht 
die naar uw heilige berg mij leiden, 
waar Gij mij woning wilt bereiden. 
Geef dat ik door U opgericht 
kom voor uw aangezicht. 
 
5. Mijn ziel, hoe zijt gij zo verslagen, 
mijn hart, wat kwelt gij u zozeer? 
Vertrouw op ës Heren welbehagen. 
Hij doet weldra de morgen dagen. 
Ja, ik zal zingen tot zijn eer: 
mijn redder is de Heer. 
 
 
Overdenking 
 
stilte of spelen magnificat 
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zingen lied 152 vers 1, 2, 3, 6 en 10 
 
 
1. Mijn hart verheugt zich zeer 
en roemt in God, de Heer. 
Hij doet mij ët hoofd opsteken. 
Hij heeft mijn eer gered. 
Ik kan vrijmoedig met 
al wie mij hoonde spreken. 
 
2. Niemand ter wereld is 
van rang en stand gewis, 
want God alleen is heilig. 
Maar wie zijn onmacht kent 
en tot de Heer zich wendt, 
is in zijn hoede veilig. 
 

10. Des Heren woord beslist 
der volken oude twist. 
De laatsten worden eersten. 
Mijn hart verheugt zich zeer, 
en roemt in God, de Heer. 
Zijn vredevorst zal heersen. 

 
Dienst van de gebeden 
 
Dienst van de gaven 
 
Collecte 
 
gezongen vredesgroet lied 421 
 
 
 

3. Waartoe dat loos gepraat 
van eigen hoge staat, 
die trots van kloeke mannen! 
De Heer die alles weet 
beoordeelt lief en leed 
en weegt der mensen plannen. 
 
6. Een vrouw die wordt gesmaad 
om haar vergeefse staat 
krijgt rijke kinderzegen. 
Maar wie zich heeft beroemd, 
daar men haar moeder noemt, 
staat eenzaam en verlegen. 
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zingen slotlied 825 vers 1,4 en 5 
 
1. De wereld is van Hem vervuld, 
die ‘t kennen gaat te boven, 
wiens heerlijkheid ons is verhuld, 
in vonken licht verstoven. 
Geen mensenoog heeft Hem gezien 
wien elk zijn tempel bouwt, in wien 
onwetend wij geloven. 
 

4. Hij meet ons tijd en ruimte toe 
genoeg om Hem te vinden. 
Hij kent ons toch, Hij weet toch hoe 
wij tasten in den blinde 
naar Hem, uit wie ons leven is. 
Eens treedt Hij uit de duisternis 
en noemt ons zijn beminden. 

 
5. Ja, Hij is elk van ons nabij, 
hoe hemelhoog verheven; 
in Hem bestaan, bewegen wij, 
in Hem is heel ons leven. 
Dat heeft Hij aan het licht gebracht: 
de mensen zijn van zijn geslacht, 
voorgoed met Hem verweven. 
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Zegen 
AMEN  
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Reacties op de viering zijn welkom in de doos in de hal óf via het 

adres:    reactieviering@pknhuissen.nl.   

In de werkgroep VIEREN worden deze besproken en wordt  er 

gekeken hoe deze reacties ons vieren ten goede kunnen komen 
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