
                                                                                                         
 

Uithuizermeeden, Het Anker, 27-9-2020, Startzondag, Lucas 24:13-35 

Jaarthema ‘Het goede leven’, deelthema ‘Een goed gesprek’. 

 

Voor de dienst 
 

Lied uit het Liedboek: LB 27 a 

Video van internet: The Lord is my light/De Heer is mijn licht, John Bell 

 

Orgelspel : Lento Grave en Allegro in C gr.t. van Christian Friedrich Ruppe (1753-1826) 

 

Om te beginnen 
 

Welkom 

 

Aansteken van de Paaskaars 

 

Lied: Bijeengekomen uit onze huizen, couplet 1 en 2 

Melodie: Lied 675, Geest van hierboven 

Bijeengeroepen uit onze huizen, 

elk met zijn eigen levenslied, 

zijn wij gekomen om weer te dromen 

van wat God in ons mensen ziet. 

Wij willen zingen van alle dingen, 

roepen uit donker, roepen om leven, 

roepen om licht om Gods woorden te zien. 

God zal ons horen, Hij schenkt het leven. 

Hij zal ons vragen antwoord te geven, 

samen te leven in zijn gloria. 

 

Bijeengekomen, woord in ons midden, 

samen zijn wij hier in Gods huis. 

Kleinen en groten, niemand verstoten, 

voor wie God zoekt is hier een thuis. 

Bidden en danken, stilte en klanken 

met elkaar delen, één zijn met velen 

en zingen keer op keer: Jezus is Heer. 

Jong en oud samen, zingen nu ‘Amen’. 

God in ons midden, verhoor ons bidden. 

Heel uw gemeente zingt: Halleluja. 

 

Bemoediging en groet 

V. Onze hulp is in de naam van de Ene,  

die ruimte gemaakt heeft voor de lucht, zodat wij kunnen ademen,  

en voor het land, zodat wij daarop kunnen lopen. 

Die ENE, die altijd trouw blijft  

en die niet loslaat het werk dat zo liefdevol is begonnen. 

A.  Daarom mogen we blij zijn en rust en vrede ervaren. 

V.  Dit durven we zeggen, 

in vertrouwen op de onuitspreekbare naam van de Ene,  

A.  die onze vader en moeder wil zijn,  

die zich in ons, zijn kinderen, laat zien in de geest van de liefde.  



                                                                                                         
 Zo mag het zijn. 

V. Genade en vrede voor u en jullie allen,  

van God onze Vader,  

van Jezus Christus, de Heer,  

door de kracht van de heilige Geest.  A. Amen. 

Het Combo: 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 zicht 

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. 

 

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! 

 

Gebed 

 

Luisteren naar het Woord 

 

Lezing: Lucas 24:13-35 Bijbel in Gewone Taal 

 

Lied: LB 146:3,4  

 

Overdenking 

 

Het Combo: Familie 

 

Hoe mooi en hoe heerlijk 

als wij als familie, 

als broers en als zussen, 

om elkaar geven 

en open en eerlijk 

met elkaar omgaan, 

de vrede bewaren 

en eensgezind leven. 

En het mooiste geschenk 

wordt ons gegeven: 

de zegen van God, 

een eindeloos leven. 

 



                                                                                                         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bidden en geven 

 

Voorbeden, stil gebed en Onze Vader 

 

Op weg met de zegen 

 

Lied: LB 793:1,2,3 

 

Zegen met gesproken ‘Amen’ 

 

De genade van onze Heer Jezus Christus 

en de liefde van God 

en de nabijheid van de heilige Geest, 

zij met u en jullie allen. 

Allen: Amen. 

 

Het Combo: Laat het feest zijn in de huizen 

 

Laat het feest zijn in de huizen, 

mensen dansen op de straat. 

Als het onrecht buigt voor Jezus 

en het volk weer bidden gaat. 

 

In de bergen, door de dalen: 

hoor ons loflied overal. 

In de hemel en op aarde 

als uw glorie komen zal. 

 

Laat Uw licht zien in het duister 

als wij buigen voor het kruis. 

Laat Uw heerlijkheid verschijnen 

in de wereld, in ons huis. 

In de bergen, door de dalen: 

hoor ons loflied overal. 

In de hemel en op aarde 

als uw glorie komen zal. 

 

Halleluja, Halleluja -8x- 

 

In de bergen, door de dalen: 

hoor ons loflied overal. -3x- 

In de hemel en op aarde 

als uw glorie komen zal. 
 

 


