
 

Aalden, zondag 19 juni 2022 
Dienst van Schrift en Tafel 

 
 
 

 
de kleur is wit,  

teken van licht en leven door Gods goede gaven 
 
 

 
 

HEILZAME EENVOUD EN VREUGDE 
 
 
 
 
 

voorganger: ds. Hetty  Cohen Stuart - Fens 
organist: Mans Kuipers 
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VOORBEREIDING 
 
orgelspel - we luisteren en worden stil - 
 
welkom 
  
 - we gaan staan – 
 
intochtslied Lied 216: Dit is een morgen als ooit de eerste 
 

Dit is een morgen als ooit de eerste 
 

Mine is the sunlight, 
mine is the morning, 
born of the one light Eden saw play. 
Praise with elation, praise every morning 
God's recreation of the new day. 

Dag van mijn leven 

 
stil gebed en bemoediging 
v: Onze hulp is in de Naam van de Heer 
a:  DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
 
groet 
v: De Heer is met u allen 
a: ZIJN VREDE IS MET U 
 
gebed van toenadering 
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v: God, U spreekt  
 en roept een woord dat om antwoord vraagt,  
 een naam die liefde uitlokt, liefde geeft. 

 
a:  EEUWIGE, ZET ONS IN BEWEGING NAAR U TOE 
 
v:  Waar gebrokenheid heerst, waar mensen alleen zijn,  

en elkaar doodzwijgen, daar bent U niet. 
 

a:  EEUWIGE, ZET ONS IN BEWEGING NAAR ELKAAR  
 
v:  Neem ons leven in uw hand en zegen ons met licht, 
 warm ons met vreugde.  

 
a:  EEUWIGE, ZET ONS IN BEWEGING  
 OPDAT WIJ BESCHIKBAAR ZULLEN ZIJN VOOR UW RIJK. 
 AMEN. 

 
- we gaan zitten  - 

 

kyrie en gloria 
 
kyriegebed 
v:  ………………  

Hoor ons roepen als wij zingen: 
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a:  

 
 
 
 
 
 
v: …………………   

Hoor ons roepen als wij zingen: 
a:  

 

 

 
 
 
v:  ……………………….  

Hoor ons roepen als wij zingen: 
 

a:  
 

 
 
 
 
 
glorialied    Gezang 464: 1 en 2 Alle volken looft de Here 

(uit: Liedboek voor de kerken 1973) 
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DIENST VAN HET WOORD 
 
gebed om de aanwezigheid van de Heilige Geest 
 
lezing uit de boeken van de profeten   Jesaja 40: 27 – 31 (NBV 21) 
 
schriftlied   Lied 324: 1, 2 en 3 Wat vrolijk over U geschreven staat 
 
lezing Handelingen 5: 12 –16;  2: 43 – 47 (NBV 21)  
 
schriftlied Ongestraft mag liefde bloeien – uit: Het liefste lied van overzee: 43 

 
  Ongestraft mag liefde bloeien 

 
 Love Divine, all love excelling, 

Joy of heaven, to earth come down; 
Fix in us Thy humble dwelling, 
All Thy faithful mercies crown. 
Jesus, Thou art all compassion; 
Pure, unbounded love Thou art; 
Visit us with Thy salvation, 
Enter every trembling heart. 

 
 Liefde vraagt ons om ontferming 

 



6 

 

prediking 
  
orgelspel  

 
lied als antwoord op de prediking   Melodie Lied 221 

 
1. Het Woord van God, tot hiertoe doorverteld, 

 is niet te hoog of veel te ver gegrepen. 
 Het is niet door een vreemde opgesteld, 
 die ons met wet en orde af wil schepen. 
 Het komt van Iemand die ons kent en telt, 
 een God die ons uit nood en dood wil slepen. 
 

2. Hij wil dat wij elkaar tot leven zijn, 
 de aarde maken tot een land van allen. 
 Hij roept ons weg uit elke doodswoestijn, 
 daar waar uit haat en hebzucht doden vallen. 
 Hij hoopt dat wij toch ooit zijn schepping zijn, 
 tot vrede komend zonder dodentallen. 
                      tekst: Jan van Opbergen 

 

VIERING VAN DE GAVE VAN BROOD EN WIJN 

Voorbeden en stil gebed 
 
inzameling van de gaven 
 
Viering van de gemeenschap met God en met elkaar 
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v:    ………… 

 
Tafelgebed 

 
v: U danken wij, God, 

Schepper van licht, warmte en leven, 
die ons het leven geeft , iedere dag weer, tot nu toe. 
U die liefde bent, sterker dan de dood, pure liefde,  
U die ons bij name kent en ons recht doet. 
 

 Wij bidden 
 voed ons met de kracht van uw Aanwezigheid. 

Brood van liefde geeft U ons te eten, 
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vreugde geeft U ons te drinken, 
met goedheid omgeeft U ons. 
Daarom eren wij U als Schepper van alle goeds  
en zingen uw lof: 
 
 
Holy, holy, holy! Though the darkness hide thee, 
Though the eye of sinful man thy glory may not see. 
Only thou art holy, there is none beside thee 
Perfect in power, in love, in purity. 

 
Heilig, heilig heilig! Heer, God Almachtig, 
hemel, zee en aarde verhoogt uw heerlijkheid. 
Heili, heilig, heilig, liefdevol en machtig. 
Drievuldig God die één in wezen zijt. 

 
v:  Gezegend zijt Gij, onze Vader  
om de Zoon van uw liefde. 
Hij, onze toekomst, 
die ons leven ten volle wilde delen 
om alle gerechtigheid te volbrengen 
en onze kwetsbaarheid te dragen. 
 

 Hij die zijn liefde voor ons heeft bezegeld 
met de tekenen van brood en wijn, 
toen hij een brood nam 
daar de dankzegging over uitsprak, 
het brak en aan zijn leerlingen gaf, 
en zei: 
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     Neemt en eet, 
 dit is mijn lichaam voor u, 
 doet dit tot mijn gedachtenis! 
Zo heeft hij ook de beker genomen 
daar de dankzegging over uitgesproken, 
hem rondgegeven en gezegd: 
     

  Deze beker is het vernieuwde verbond in mijn bloed 
 drinkt allen daaruit. 
 Doet dit, zo dikwijls gij die drinkt, tot mijn gedachtenis! 
 

 Hij, licht in de wereld, bron van liefde, 
wij, erfgenamen van zijn vrede, 
wij bidden met mond en hart: 

 
a:  ONZE VADER DIE IN DE HEMEL ZIJT 

UW NAAM WORDE GEHEILIGD 
UW KONINKRIJK KOME 
UW WIL GESCHIEDE 
GELIJK IN DE HEMEL, ALZO OOK OP AARDE 
GEEF ONS HEDEN ONS DAGELIJKS BROOD 
EN VERGEEF ONS ONZE SCHULDEN 
GELIJK OOK WIJ VERGEVEN ONZE SCHULDENAREN 
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. 
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vredegroet 

v: De vrede van Christus zij met u allen. 
a: ZIJN VREDE ZIJ MET U. 
v: Christus biedt ons zijn vrede aan. 
 Zo zijn wij met God en met elkaar verbonden. 
a: DAT WIJ DE VREDE VAN CHRISTUS DOORGEVEN AAN 

ELKAAR. 
 

- rondom ons wensen wij elkaar de vrede van Christus - 
 
Gemeenschap van brood en wijn  
v: nodiging/invitation 
 
- tijdens het delen  van brood en beker orgelspel en zingen we 

herhalend: 
 
Ga tot de einden der aarde,  
tot het uiterste, 
daar zal liefde zijn. Ga! (Lied 810) 

 

Besluit van de tafel 
 

ZENDING EN ZEGEN 
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slotlied   Lied 968: De ware kerk des Heren 
De ware kerk des Heren 
 
Elect from every nation, 
Yet one o'er all the earth; 
Her charter of salvation, 
One Lord, one faith, one birth; 
One holy name she blesses, 
Partakes one holy food, 
And to one hope she presses, 
With every grace endued. 
 
Door God bijeen vergaderd 
 

zegen/ blessing 

v: .......... 

a:

   

 

   

 


