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Orgelspel J. A. Reincken (1623-1722) - Fuga 
 

 

Zingen: Lied 216 – Dit is een morgen als ooit de eerste 

 

1.  Dit is een morgen als ooit de eerste, 
 zingende vogels geven hem door. 
 Dank voor het zingen, dank voor de morgen, 
 beide ontspringen nieuw aan het woord. 
 
2.  Dauw op de aarde, zonlicht van boven, 
 vochtige gaarde, geurig als toen. 
 Dank voor gewassen, grassen en bomen, 
 al wie hier wandelt, ziet: het is goed. 
 
3.  Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen, 
 licht dat ooit speelde waar Eden lag. 
 Dank elke morgen Gods nieuwe schepping, 
 dank opgetogen Gods nieuwe dag. 
 

 

Bemoediging en drempelgebed 

 

V: Onze hulp is in de naam van de Heer  
A: Die hemel en aarde gemaakt heeft 

 V: O God, U die omziet naar uw schepselen 
       en zoekt wat verloren is geraakt, 
       U die bevrijdt wie in angst en duisternis gevangen zitten, 
 A: Wij komen tot U 
     Zie ons aan zoals wij zijn 
       Met alles wat wij met ons meedragen 
      
     Gebedsstilte 
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 V. Zie ons aan o God 
     en vergeef ons wat niet goed is 
      Maak ons tot enthousiaste mensen, 
     open ons naar U en naar elkaar, 
     mensen van uw toekomst 
 A: Amen. 
 
 

Zingen: Psalm 149 vers 1 en 2  

 

1.  Halleluja ! laat opgetogen 

 een nieuw gezang den HEER verhogen. 

 Laat allen die Gods naam belijden 

 zich eensgezind verblijden. 

 Volk van God, loof Hem die u schiep; 

 Israël, dank Hem die u riep. 

 Trek, Sion, in een blijde stoet 

 uw Koning tegemoet. 

 

2.  Laat het een hoge feestdag wezen. 

 De naam des HEEREN wordt geprezen 

 met het aloude lied der vaadren. 

 De heilge reien naadren. 

 En zo danst in het morgenlicht 

 heel Gods volk voor zijn aangezicht 

 en slaat de harp en roert de trom 

 in 's HEEREN heiligdom. 

 

 

Inleidende woorden 
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Zingen: Lied om ontferming 1003 

 coupletten zanggroep; refrein allen 

 

1.  Stil is de straat. Overal 

 mensen in huizen verdwenen, 

 even een luide sirene – 

 stil is de straat overal. 

 

 

2.  Niemand een brood in de hand, 

Mensen die enkel maar vragen, 

brood voor hun knagende magen-  

niemand een brood in de hand. 

 Refrein: 
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3.  Nergens meer feest in de stad, 

Mensen die overal schuilen 

en om hun kinderen huilen - 

nergens een feest in de stad 

 Refrein:  

 

4.  Niemand een lach om de mond, 

mensen met angst om de lippen 

overal ogen die schrikken - 

niemand een lach om de mond. 

 Refrein: 

 

5.  Stil is de stad. Overal 

mensen in huizen verdwenen, 

even een luide sirene – 

stil is de stad overal. 

 Refrein:  

 

 

 

 

Voor grote en kleine oren 

 

 

Gebed voor de opening van het Woord 

 

 

Lezing: Romeinen 12 vers 9 – 20 
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Zingen: Lied 974 - Maak ons uw liefde, God, tot opmaat; 

 vers 1 groepje zangers, rest allen 

 
 

2.  Wij zijn aaneengevoegd, 

 bedacht met uw genade. 

 Op liefde hebt Gij ons 

 gebouwd, bedeeld met gaven. 

 En wat wij zijn draagt bij 

 tot welzijn van elkaar. 

 In onze eenheid wordt 

 uw liefde openbaar. 



3.  Elkaar bidden wij toe: 

 volhard in het geloven, 

 verlies uw vreugde niet 

 en kom uw pijn te boven. 

 Laat lichten uw gezicht 

 over de duisternis 

 waarin de ander in 

 gemis gevangen is. 

 

4.  Zeg toch het goede aan, 

 ook wie u kwaad toewensen. 

 De zon gaat op in uw 

 nabijheid bij de mensen. 

 Hun vreugden en verdriet 

 zullen u niet ontgaan; 

 in uw omarming heeft 

 eenzaamheid afgedaan. 

 

5.  God, laat geen mensenkind 

 uit uw ontferming vallen. 

 Weer met uw ruime hart 

 het kwade van ons allen. 

 Gij zijt te goeder trouw 

 geweest van het begin. 

 Vasthoudend blijft Gij tot 

 uw liefde overwint

 

Lezing: Lucas 24 vers 28 – 35  
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Zingen: Lied 646 - De Heer is onze reisgenoot 

 

 
 

 

2.  Zo valt een lange weg ons licht, 

 de schrift opent een vergezicht 

 en brengt verdwaalden dicht bij huis, 

 verloren zonen komen thuis. 

 

3.  De avond daalt, blijf bij ons Heer! 

 Hij zet zich aan de tafel neer 

 en breekt het brood en schenkt de wijn, 

 die gast, het moet de gastheer zijn! 

 

4.  Wij keren naar Jeruzalem, 

 ons brandend hart verneemt zijn stem, 

 Hij deelt met ons het daag'lijks brood, 

 de Heer is onze reisgenoot. 

 

 

Verkondiging: “Enthousiasme” 
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Orgelspel Q. van Blankenburg (1739) - Fuga obligata 

 

Zingen: Lied 388 – Voor ieder van ons een plaats aan de tafel  

 met zanggroep, refrein allen 

 

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. 

 

 

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.  

 Refrein: 
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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.  

 Refrein: 
 
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.  

 Refrein: 
 
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.  

 Refrein: 
 
Gebeden 

 

Orgelspel en collecte 

 

Aan tafel  

 

Zingen: Lied 970 - Vlammen zijn er velen 

 

1.  Vlammen zijn er vele, één is het licht, 
 licht van Jezus Christus, 
 vlammen zijn er vele, één is het licht 
 wij zijn één in Christus. 
 
2.  Ranken zijn er vele, één is de stam, 
 wijnstok van het leven, 
 ranken zijn er vele, één is de stam, 
 wij zijn één in Christus. 
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3.  Gaven schonk Hij vele, één is de Geest, 
 Geest van Jezus Christus, 
 gaven schonk Hij vele, één is de Geest, 
 wij zijn één in Christus. 
 
4.  Velen mogen dienen als onze Heer, 
 Hij wast onze voeten, 
 velen mogen dienen als onze Heer, 
 wij zijn één in Christus. 
 
5.  Leden zijn er vele, één is zijn kerk, 
 wij zijn Christus’ lichaam, 
 leden zijn er vele, één is zijn kerk, 
 wij zijn één in Christus. 
 

Zegen,  

 amen, amen, amen, 

 

Orgelspel: J.S. Bach (1685-1750) – Praeludium und Fuge in B 
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Op naar het Dorpshoes… 
 
Er is koffie, thee, limonade en… 

 
Hopelijk zijn jullie enthousiast om te 

gaan fietsen of wandelen of…  
en werkt het weer mee ? 

 
Daarna: een drankje en wat te eten! 


