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LEEF IN ZIJN NAAM

Oecumenische Openlucht Viering
Zondag 27 mei 2018, aanvang 10.00 uur
op het plein tussen “de Kom-In” en de R.K. kerk 
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Voorgangers:
Ds. Dick Peters
Gertjan Pellikaan
Hans Rouw

Muzikale medewerking:
Honsels Harmonie o.l.v. Henk van den Bos
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OPENING VAN DE DIENST

Wilt u indien mogelijk gaan staan

INTREDELIED GvL 570/NLB 632

Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt en gegeven.
Laten ons Hem loven en danken, verheugd dat wij leven.
Diep in de nacht
heeft Hij verlossing gebracht,
heeft Hij ons licht aangeheven.

Waren wij dood door de zonde, verminkt en verloren,
doven van harte, verhard om zijn woord niet te horen,
Hij is zo groot,
Hij overmande de dood.
Wij zijn in Jezus herboren.

Nu zend uw Geest, als een vuur, als een stem in ons midden.
Dat wij van harte elkander verstaan en beminnen.
En zo voortaan
eren uw heilige Naam.
En U in waarheid aanbidden.

BEGROETING    door Gertjan Pellikaan

LIED GvL 570/NLB 221 

Zo vriendelijk en veilig als het licht
zo als een mantel om mij heen geslagen
zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht
ik roep zijn naam, bestorm hem met mijn vragen,
dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt.
Wil mij behoeden en op handen dragen.
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Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd
waakt over mij en over al mijn gangen
Wie zou ik worden, waart Gij niet bereid
om, als ik val, mij telkens op te vangen.
Ik leef niet echt, als Gij niet met mij zijt.
Ik moet in lief en leed naar U verlangen.

Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft,
dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede.
Ontsteek die vreugde die geen einde heeft,
wil alle liefde aan uw mens besteden.
Wees Gij vandaag mijn brood zowaar Gij leeft –
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden.

Neemt u weer plaats

De kinderen gaan naar de kinderwoorddienst

GEBED

LIED GvL564/NLB 655  (1, 3 en 5)

Zingt voor de Heer een nieuw gezang!
Hij laaft u heel uw leven lang
met water uit de harde steen.
Hij is vol wond’ren om u heen.

Een lied van uw verwondering
dat nòg uw naam niet onderging,
maar weer opnieuw geboren is
uit water en uit duisternis.

Wij zullen naar zijn land geleid
doorleven tot in eeuwigheid
en zingen bij zijn wederkeer
een nieuw gezang voor God de Heer.
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EERSTE LEZING uit het boek Deuteronomium 
4, 32-34.39-40

Mozes sprak tot het volk en zei: “Ga de oude tijden maar na die 
u zijn voorafgegaan vanaf de dag dat God mensen op de aarde 
schiep.
Kijk maar van het ene uiteinde van de hemel tot aan het 
andere: is er ooit zo iets groots gebeurd of is er ooit iets 
dergelijks gehoord?
Heeft een volk ooit een God uit het vuur horen spreken zoals gij
en daarbij het leven behouden?
Of heeft ooit een God gepoogd uit een ander volk u te komen 
uitkiezen door beproevingen, door tekenen en wonderen, door 
oorlogen, met sterke hand en opgestoken arm, door grote, 
schrikwekkende daden, zoals de Heer uw God die voor uw ogen 
in Egypte heeft verricht?
Erken dan heden en prent het in uw hart: de Heer is God in de 
hemel boven en op de aarde beneden; er is geen ander.
Onderhoud zijn voorschriften en geboden die ik u heden geef.
Dan zult gij met uw kinderen gelukkig zijn en lang leven op de 
grond die de Heer uw God u voor altijd schenkt.”

TUSSENZANG GvL 483/Gezang 237  (1, 4 en 6)

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

Verlicht ons duistere verstand,
geef dat ons hart van liefde brandt,
en dat ons zwakke lichaam leeft
vanuit de kracht die Gij het geeft.

Doe ons de Vader en de Zoon
aanschouwen in de hoge troon,
o Geest van beiden uitgegaan
wij bidden U gelovig aan.
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Wilt u, indien mogelijk, gaan staan.

EVANGELIE lezing uit het evangelie van onze Heer Jezus
Christus volgens Matteüs 28, 16-20

De elf leerlingen begaven zich naar Galilea, naar de berg die 
Jezus hun aangewezen had. Toen zij Hem zagen wierpen ze 
zich in aanbidding neer, sommigen echter twijfelden.
Jezus trad nader en sprak tot hen: “Mij is alle macht gegeven in 
de hemel en op aarde. Gaat dus en maakt alle volkeren tot mijn 
leerlingen en doopt hen in de Naam van de Vader en de Zoon 
en de heilige Geest, en leert hun te onderhouden alles wat Ik u 
bevolen heb.
Ziet, Ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding der wereld.”

Neemt u weer plaats.

OVERWEGING door ds. Dick Peters

INTERMEZZO HONSELS HARMONIE

LIED GvL 538/Gezang 437

Vernieuw Gij mij o eeuwig Licht!
God, laat mij voor uw aangezicht,
geheel van U vervuld en rein,
naar lijf en ziel herboren zijn.

Schep, God, een nieuwe geest in mij,
een geest van licht, zo klaar als Gij;
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt
en ga de weg die U behaagt.

Wees Gij de zon van mijn bestaan,
dan kan ik veilig verder gaan,,
tot ik U zie, o eeuwig Licht,
van aangezicht tot aangezicht.
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GEBED door Hans Rouw

OECUMENISCH ONZE VADER

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.

TOELICHTING COLLECTE

EERSTE COLLECTE

Bestemd voor kinderen in het weeshuis en Kumarischool 
in Nepal.

TWEEDE COLLECTE

Bestemd voor het houden van oecumenische diensten en 
activiteiten.

De kinderen komen terug uit de kinderwoorddienst

KINDERMOMENT



8

SLOTLIED GvL 532/NLB 634

U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie nu en immer meer.
Uit een blinkend stromen daalde d’engel af,
heeft de steen genomen van ’t verwonnen graf.
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie nu en immer meer.

Zie Hem verschijnen, Jezus, onze Heer,
Hij brengt al de zijnen in zijn armen weer.
Weest dan volk des Heren blijde en welgezind
en zegt telkenkere: “Christus overwint.”
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immermeer.

Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft,
die mij heeft genezen, die mij vrede geeft?
In zijn goddelijk wezen is mijn glorie groot:
niets heb ik te vrezen in leven en in dood.
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immermeer.

ZEGENBEDE MET GEZONGEN AMEN

U bent van harte uitgenodigd om na deze bijeenkomst,
onder het genot van een kop koffie, thee of frisdrank,

elkaar te ontmoeten en te spreken.


