
Liturgie 14 juni 2020

09.30 u. kerk open

Ochtendgebed

09.55 u. orgelspel 

10.00 u. Mededelingen 

Gezang 8a:  1, 2, 3

1. Heer, onze Heer, hoe heerlijk is 
    uw naam in de geschiedenis, 
    op heel de aarde wijd en zijd.
    De hemel zingt Uw majesteit. 

2. Het eerste kinderlijk geluid 
    roept glorieus uw sterkte uit. 
    Met onze kwetsbaarheid vertrouwd 
    ontwapent Gij wat ons benauwt. 

3.  Zie ik uw sterren in de nacht,
    die hemelhoog geschapen pracht,
    wat is dan niet het mensenkind
    dat Gij het kent en zo bemint.

Stil gebed      Votum/groet        Drempelgebed 



Gezang 360: 1, 3, 5

1.  Kom Schepper, Geest, daal tot ons neer,
    houd Gij bij ons uw intocht, Heer;
    vervul het hart dat U verbeidt,
    met hemelse barmhartigheid.

3.  Gij schenkt uw gaven zevenvoud,
    o hand die God ten zegen houdt,
    o taal waarin wij God verstaan,
    wij heffen onze lofzang aan.

5.  Verlos ons als de vijand woedt,
    geef, Heer, de vrede ons voorgoed.
    Leid Gij ons voort, opdat geen kwaad,
    geen ongeval ons leven schaadt.

Gebed bij de opening van de Heilige Schrift

Lezing: Efeze 1: 15-23

15. Daarom, en ook omdat ik gehoord heb over uw ge-
loof in Jezus, de Heer, en over uw liefde voor alle heili-
gen, 16. dank ik God onophoudelijk voor u en noem ik
u in mijn gebeden. 17. Moge de God van onze Heer
Jezus Christus, de Vader van alle luister, u een geest
van inzicht schenken in wat geopenbaard is, opdat u
Hem zult kennen. 18. Moge uw hart verlicht worden,
zodat u zult zien waarop u hopen mag nu Hij u geroe-
pen heeft, hoe rijk de luister is die de heiligen zullen
ontvangen, 19. en hoe overweldigend groot de krach-



tige werking van Gods macht is voor ons die geloven.
20. Die macht was ook werkzaam in Christus toen God
Hem opwekte uit de dood en Hem in de hemelsferen
een plaats gaf aan zijn rechterhand, 21. hoog boven
alle hemelse vorsten en heersers, alle machten en
krachten en elke naam die genoemd wordt, niet alleen
in deze wereld maar ook in de toekomstige. 22. Hij heeft
alles aan zijn voeten gelegd en Hem als hoofd over
alles aangesteld, voor de kerk, 23. die zijn lichaam is,
de volheid van Hem die alles in allen vervult.

Korte overdenking:        

Orgelspel 

Gezang 340b

Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des
hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijne enig-
geboren Zoon, onze Here, die ontvan gen is van de
Heil’ge Gees t, g eboren uit de maagd Maria, die geleden
heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, ge storven
en begraven, neder ge daald ter helle, ten derde dage
wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten
hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen
Va ders, vanwaar Hij komen zal om te oordelen de le-
venden en de doden.
Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof ene heilige alge-
mene christelijke Kerk, de gemeenschap der heiligen,
vergeving der zonden, wederopstanding des vlezes en
een eeuwig leven. AMEN  



Voor- en dankgebed 

Slotgezang 713: 1, 3, 4

1.  Wij moeten Gode zingen  /  halleluja,
    om alle goede dingen  /  halleluja,
    al zijn wij vreemdelingen
    in schande en in scha,
    Gij zendt uw zegeningen
    halleluja.

3.  Al leeft uw volk verschoven  /  kyrieleison,
    in ’t land van vuur en oven,
    in ’t land van Babylon,
    al is de hemel boven
    voor mensen doof en stom,
    nog moeten wij U loven
    met stem en fluit en trom.

4.  De lier hing aan de wilgen,  /  misericordia,
    God zal ons niet verdelgen,
    aan God zij gloria.
    Zijn woord zal ons genezen,  /  halleluja,
    zoals het was voor dezen
    in Galilea.

Zegen

Gez. amen 431b

11.00 u. kerk slui


