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Welkom en mededelingen  

                         

Intochtslied In liefdesnaam,  

Lied 50 uit Zangen van zoeken en zien  

 

 
2. Uit het niets tot mens geboren, 

door Gods adem opgestaan, 

trekt de mens zijn levenssporen, 

zoekt de weg die hij moet gaan. 

 

3. Aan elkaar tot hulp gegeven, 

om niet zielsalleen te zijn, 

mogen mensen samenleven, 

delen in geluk en pijn. 

 

4. Aan een ander toevertrouwen

wat jezelf ten diepste raakt,

mag je als geschenk beschouwen:

zo heeft God de mens gemaak

 

5. In de ander thuis ervaren,

waar je rust, jezelf ontmoet,

zul je Gods gezicht ontwaren,

die met liefde leven doet

 

6. In elkaar je steun gevonden, 

kun je samen sterker staan. 

Door Gods zegenwoord verbonden, 

mag je gaan in liefdesnaam. 

 

Bemoediging en vredegroet           

Voorganger:  Onze hulp en onze verwachting 

  is van de Heer, onze God. 

Allen:  Hij die alles maakte, 

  laat niet los wat Hij begon. 

 

4. Aan een ander toevertrouwen 

wat jezelf ten diepste raakt, 

mag je als geschenk beschouwen: 

zo heeft God de mens gemaakt. 

5. In de ander thuis ervaren, 

waar je rust, jezelf ontmoet, 

zul je Gods gezicht ontwaren, 

die met liefde leven doet. 
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Voorganger: Hij heeft zijn handen naar ons uitgestrekt 

  in Jezus uit Nazareth, 

Allen:  als een nieuw begin voor jou en mij. 

Voorganger: Genade en vrede  

komen van God onze Vader,  

  door Jezus, zijn Zoon, onze broeder, 

  Hij woont met zijn geest bij ons. 

Allen:  Amen  

 

Inleiding op het thema  

 

Lied Opnieuw Verbonden (Tekst: Reinier Kleijer, zanggroep: 1,2,5) 

 

  
2. Wij zijn opnieuw verbonden, 

verbonden in geloof. 

Veel van waarvoor wij stonden 

werd ons een tijd ontroofd. 

Maar ‘t Licht viel niet te doven, 

Goddank. – de vlam die bleef, 

die –  duisternis  te boven – 

zin aan ons leven geeft. 

 

3. Wij zijn opnieuw verbonden 

in liefde en in hoop, 

geroepen en gezonden 

om wat ons is beloofd 

– Het Rijk van recht en vrede,  

het Koninkrijk van God – 

inhoud  en vorm te geven 
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zodat het zichtbaar wordt.   

 

4. Wij zijn opnieuw verbonden 

verbonden met elkaar. 

zo wordt in de geschonden 

wereld de eenheid waar 

waartoe wij zijn geroepen 

als dienaars van de Heer: 

dat wij elkaar ontmoeten 

zoals de Schrift ons leert. 

 

5. Wij zijn opnieuw geroepen. 

In dit nieuwe seizoen 

moet er een weg gevonden 

worden om dat te doen 

waardoor wij geloofwaardig 

in deze wereld staan: 

dat wij als kerk waarachtig 

met and’ren zijn begaan. 

6.  Opnieuw zijn wij verbonden . 

in waar de kerk voor staat: 

wij worden uitgezonden 

om in het pastoraat, 

in vorming en in dienen   

dichtbij en wereldwijd 

het perspectief te vieren 

op het beloofde Rijk.  
 

Kyrie om ontferming (afgesloten door zanggroep met Kyrie, Lied 301c)  

 

Hoopvol Gloria (Taizé, in canon, zanggroep en gemeente) 

DE SCHRIFT 
 

Het gebed van de zondag  

 



Lezing Lukas 11:1-13 

 

Lied Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig, Lied 275:1,2,3,4 

 

Overdenking ‘Opnieuw Verbonden’ 

 

Lied Monique en Marianne zingen ‘Breng ons Samen’ 

 
U roept ons samen als kerk van de Heer, 

verbonden met U en elkaar. 

Wij brengen U lof, geven U alle eer: 

eendrachtig, veelstemmig en dankbaar. 

Jezus is Gastheer en nodigt ons uit: 

waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis! 

 

Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest 

die alles gelooft en verdraagt. 

Streef naar de gaven die God aan ons geeft: 

veelkleurig, verschillend en dienstbaar. 

Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar: 

liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt. 

 

Breng ons samen, één in uw naam. 

Ieder is welkom hier binnen te gaan. 

Samen, één door de Geest; 

verbonden in liefde, die U aan ons geeft. 

 

U roept ons samen voor Woord en gebed, 

als deel van uw kerk wereldwijd. 

Wij bidden om vrede, verzoening en recht; 

gebruiken met vreugde de maaltijd. 

Wij breken het brood en verstaan het geheim, 

om samen uw kerk en van Christus te zijn. 

Breng ons samen, één in uw naam. 

Ieder is welkom hier binnen te gaan. 

Samen, één door de Geest; 

verbonden in liefde, die U aan ons geeft. 

 

Wij belijden één geloof en één Heer; 

zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer. 

Heer, geef vrede die ons samenbindt. 

Vader, maak ons één! 
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Breng ons samen, één in uw naam. 

Ieder is welkom hier binnen te gaan. 

Samen, één door de Geest; 

verbonden in liefde, die U aan ons geeft. 

 

GEBEDEN EN GAVEN 
 

Voorbeden (telkens afgesloten met Keer U om, Zangen van zoeken en zien, 

112, zanggroep en gemeente) 

 

 
 

Stil gebed en Onze Vader (Bewerking Gerke van Hiele) 

 

God, Verborgen aanwezig. 

 

Dat uw Naam aan het licht komt. 

Dat tastbaar wordt de wereld naar uw hart. 

Dat gedaan wordt uw weg van barmhartigheid. 

 

Dat wij ontvangen wat we nodig hebben 

om onze bestemming te leven. 

Dat wij elkaar durven vergeven en niet laten vallen, 

maar zoeken naar vrede. 

Dat wij niet losraken als het lastig wordt, 

maar verbonden blijven met U. 

 

Geef ons daartoe de moed en de spankracht, 

het geloof, de hoop en de liefde die van U komen. 

Vandaag en alle dagen totdat alles is voltooid. Amen 

 

Uittochtslied Vervuld van uw zegen, Lied 425 
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Zending en zegen (afgesloten met gezongen:) 

Allen: Amen 

 

 

 

-------------------------- 

 

 

 

Na afloop is er koffie, thee en limonade rondom de Dorpskerk 

 

 

Vanmiddag is er om 17.00 uur een Vesper in de Dorpskerk 

Voorgangers: ds. Arlette Toornstra en ds. Ybo Buurma 


