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Muziek  

De klok luidt  

Welkom en drempelgebed  

God, 

we zijn bij elkaar 

op zoek naar stilte 

naar leven en liefde 

naar onszelf 

naar U 

GOD  

LAAT UW LICHT OVER ONS OPGAAN 

WEES VOOR ONS LIEFDE DIE BLIJFT 
 

Lied:  “Gegroet jij jij ” , 1e keer voorzang , 2e en 3e keer allen 

 

 

 

 

Begroeting 

v:   Ons samenzijn dragen wij op aan de Eeuwige, 
g:   God van Vrede, bron van leven, 
v:   die ons verbindt met elkaar en de hele schepping 
g:   die ons verlangen adem geeft en ons vertrouwen voedt. 
v:   Vrede zij u. 

  a:   De wereld zij vrede 
v:  Wij groeten elkaar  

  a:  IN DE NAAM VAN DE VADER, DE ZOON 
 EN DE HEILIGE GEEST. AMEN. 
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Lied 217 -  voorzangers 

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. 
 
2:Voor wij bestonden, riep Hij ons bij name, 
voor wij ontwaakten en ter wereld kwamen, 
zag Hij ons aan en bracht Hij ons tezamen, 
God onze Vader. 
 
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. 
 
4:Wilt Gij vandaag en tot het eind der dagen 
ons doen en laten zuiveren en dragen, 
dan stijgt de vreugde van uw welbehagen 
in onze wereld. 
 
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 

 
Psalmgebed – Psalm 90 

Zingen Lied 195  -  samen 

Ere zij de Vader en de Zoon 
en de heilige Geest, 
als in den beginne, 
nu en immer 
en van eeuwigheid tot eeuwigheid. 
Amen. 
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“God onder de mensen” , Toon Tellegen 
 
Zingen “Ga maar gerust” , vers 2 – voorzangers 

Ga maar gerust, want ik zal met je meegaan. 
Ik ben de zon, waarvoor het donker knielt. 
Ik ben de groet, waarmee ook jij kunt opstaan.  
Ik ben de hoop, dat zaad diep in je ziel. 
Ik ben het lied dat fluistert in de bomen. 
Ik ben de dag, die schemert in je droom. 

 
Lezen Prediker 4:17 – 5: 9  

Zingen Lied 848 - voorzangers 
 
1: Al wat een mens te kennen zoekt 
aan waarheid en aan zin: 
het ligt verhuld in uw geheim 
dat eind is en begin. 
 

2: Geen mensenoog heeft dat gezien, 
geen oor heeft het gehoord; 
het wordt ternauwernood vermoed 
en aarzelend verwoord. 

3: De mens die naar uw wijsheid zoekt, 
van harte, met verstand – 
doet Gij uw wereld ondergaan 
als maaksel van uw hand. 
 

4: Als wij uw sporen bijster zijn, 
Heer, geef ons denken moed; 
leer ons te luisteren naar de Geest 
die doven horen doet. 

5: Eer aan de Vader, Zoon en Geest, 
aan de drie-ene macht: 
geheim dat aan de oorsprong staat 
en in het eind ons wacht. 

 

 

Lezen Prediker 8: 15-17 

Acclamatie Lied 333 , samen 

     Kom, Geest van God, 
     maak onze harten open, 
     dat Christus bij ons woning vindt. 
 
Overweging 
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Muziek  
 
Collecte: Vluchtelingenwerk Oost Nederland en Pastoraat en Eredienst 
 
Gebeden – met samen gezongen acclamatie 
 

      
 
Lied 567 – Vocaal Theologen Ensemble 

 
  “Hij onthaalde ons aan tafel, lam van Pasen, 
    hief zijn handen, sprak de zegen voor dit eten. 
   Niet alleen zijn vrienden kregen deze zegen, 
   hij omarmt ook ons, bedient ons in zijn liefde 
   en omvat in dit gebaar de hele aarde. 
   Hij dronk wijn om onze pijn, om onze vreugde, 
   voor de Grieken en de Joden: brood gebroken” 

 
Tafelgebed 

   De Heer is  met u allen  

   De Heer zal u bewaren 

    Open uw hart voor zijn levend licht 

    Wij zijn met ons hart bij de Heer 

     Wij danken U God 

    Bij U is de bron van leven 

    in uw licht zien wij het licht  
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   Wij danken u voor het licht van uw Woord, 

    voor het licht van uw Naam,  

    zoet is het licht van de zon, van uw liefde.    

    God wij danken U 

    voor Jezus, uw zoon 

   Bij hem werden woorden leven 

    Kom, eet met plezier je brood 

   drink jouw wijn en laat die jouw hart goed doen 

   geniet van het leven 

    geniet van de mensen en hun liefde 

    hij leefde uw liefde en liet ons zien: 

   Bij U is de bron van leven 

    in uw licht zien wij het licht 

 

Wij danken U voor hem 

die ons leven deelt en bewaart - 

Hij heeft ruim baan gemaakt voor een leven  

van liefde geven  , liefde delen,  

brood en beker voor elkaar te  zijn 

liefde sterker dan de dood 

 

Hij is verschenen in onze nacht  

als een blinkende morgenster 

stralend licht dat niemand doven kan 

hij heeft op de avond toen het donker werd in zijn eigen leven 

het brood genomen, de dankzegging uitgesproken 

    het brood gebroken en aan zijn vrienden gegeven. 

    ‘Neem en eet , dit is mijn lichaam’ 

 

  En hij heeft een beker genomen 

  de dankzegging en zegening uitgesproken 

  en heeft de beker aan zijn vrienden gegeven met de woorden: 

  drink allen hieruit , dit is mijn bloed. 
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    God wij danken U voor de gaven van uw liefde 

    Bij U is de bron van leven 

    in uw licht zien wij het licht 
 

    In het licht van uw liefde bidden wij samen:  

  

         Onze Vader die in de hemel zijt, 
Uw naam worde geheiligd. 

  Uw koninkrijk kome, 

    Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel. 
  Geef ons heden ons dagelijks brood. 

En vergeef ons onze schulden 
  zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. 

  En leid ons niet in verzoeking, 
maar verlos ons van de boze. 

    Want van U is het koninkrijk 

en de kracht 
en de heerlijkheid 

in eeuwigheid, Amen 
  

Delen van brood en beker 
 

Zingen: “Ga maar gerust” , vers 1 en 3 , Sytze de Vries - voorzangers 

3. Ga maar gerust, want 

ik zal met je meegaan. 

Ik ben de liefde, die een 
mens je schenkt. 
Ik ben de hoogste toon 
die jij kunt aanslaan. 
Ik ben de verte, die 
verlangend wenkt. 
En, kom je thuis, de 
laatste mist verdwenen, 
ben ik de hand, die al je 
tranen wist. 
 
 



 

 

8 
 

Vredeslied  ,  1 x muziek, 1 x samen gezongen  

 

    Zegen wens ik je toe, liefde wens ik je toe, 

    dat er mensen zijn met wie je kunt delen. 

    Vrede  wens ik je toe 

Zegen gesproken 
 

Dat de liefde van God 
onze dagen vult 
 
dat het leven van Jezus 
vrede legt in ons hart en onze handen 
 
 
dat de Geest van God 
ons blijft bewegen en blijft dragen 
 
zo zegene ons  
de Vader, de Zoon en de Heilige Geest 
 
AMEN (samen zingen) 

 

 
Muziek 
 
 
 
In deze coronatijd zijn wij op verschllende manieren betrokken bij de vieringen. In het 
kerkgebouw, thuis, met  beeld of  via de kerkomroep. We zijn benieuwd naar uw ervaringen.  
 
Mogelijk hebt u ideeën / suggesties waar wij mee verder kunnen. Al uw reacties kunt u 
doorgeven via email: reactieviering@pknhuissen.nl of telefonisch: 06-2129 4143  
(ds. Matthijs Glastra). 

 


