
Liturgie voor de ochtenddienst van zondag 7 juni 2020
voor de wijkgemeenten Hof van Delft, Immanuël  en Vierhoven

Welkom en mededelingen 

Zingen: Psalm 8: 1 en 3

Stil gebed

Groet en bemoediging 
V: De Heer zal bij U zijn.
G: De Heer zal u bewaren.
V: Genade zij u en vrede, van God onze Vader, van onze Heer Jezus Christus, 

verbonden door de Heilige Geest.
G: Gods onvoorwaardelijke liefde zij ook met u.
V: Onze hulp is in de naam van de Heer
G: die hemel en aarde gemaakt heeft,
V: die trouw is tot in eeuwigheid
G: en het werk van zijn handen nooit los laat.
V: Schepper van de aarde, Vader van Jezus, wij die U nooit hebben gezien;
G: zie ons hier staan.
V: Wij die van U hebben gehoord;
G: hoor ons aan.
V: Uw naam is dat U mensen helpt;
G: help ons.
V: Uw naam is dat U alles hebt gemaakt;
G: maak alles nieuw.
V: Uw naam is dat U ons bij name kent;
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G: leer ons U kennen.
V: Uw naam is dat U de Bron van leven bent;
G: doe óns weer leven.
V: U hebt gezegd: “Ik zal er zijn”;
G: wees hier aanwezig. Amen

Gebed voor de wereld

Glorialied: Psalm 150: 1 en 2

Gebed om de Heilige Geest 
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Eerste schriftlezing: Exodus 34: 4 – 9
Mozes hakte twee stenen platen uit, net als de vorige, en ’s morgens ging hij in alle
vroegte de Sinaï op, zoals de HEER hem had opgedragen. De twee stenen platen
droeg hij bij zich. De HEER daalde neer in een wolk, hij kwam naast Mozes staan en
riep de naam HEER uit. De HEER ging voor hem langs en riep uit:  ‘De HEER! De
HEER!  Een  God  die  liefdevol  is  en  genadig,  geduldig,  trouw  en  waarachtig,  die
duizenden geslachten zijn liefde bewijst,  die schuld, misdaad en zonde vergeeft,
maar niet alles ongestraft laat en voor de schuld van de ouders de kinderen en
kleinkinderen  laat  boeten,  en  ook  het  derde  geslacht  en  het  vierde.’
Onmiddellijk viel Mozes op zijn knieën en boog zich neer. ‘Als U mij goedgezind
bent,  Heer,’  zei  hij,  ‘trekt  U dan met  ons  mee,  ook al  is  dit  volk  onhandelbaar.
Schenk ons vergeving voor onze schuld en zonde en maak ons tot uw eigen bezit.’

Zingen: Lied 272: 1 en 4

Tweede schriftlezing: Johannes 3: 1 – 15
Zo was er een farizeeër, een van de Joodse leiders, met de naam Nikodemus. Hij
kwam in de nacht naar Jezus toe. ‘Rabbi,’ zei hij, ‘wij weten dat u een leraar bent die
van God gekomen is, want alleen met Gods hulp kan iemand de wondertekenen
doen die u verricht.’ Jezus zei: ‘Waarachtig, ik verzeker u: alleen wie opnieuw wordt
geboren, kan het koninkrijk van God zien.’ ‘Hoe kan iemand geboren worden als hij
al oud is?’ vroeg Nikodemus. ‘Hij kan toch niet voor de tweede keer de moeder-
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schoot ingaan en weer geboren worden?’ Jezus antwoordde: ‘Waarachtig, ik verze-
ker u: niemand kan het koninkrijk van God binnengaan, tenzij hij geboren wordt uit
water en geest. Wat geboren is uit een mens is menselijk, en wat geboren is uit de
Geest is geestelijk. Wees niet verbaasd dat ik zei dat jullie allemaal opnieuw gebo-
ren moeten worden. De wind waait waarheen hij wil; je hoort zijn geluid, maar je
weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is het ook met iedereen
die uit de Geest geboren is.’ ‘Maar hoe kan dat?’ vroeg Nikodemus.  ‘Begrijpt u dit
niet,’ zei Jezus, ‘terwijl u een leraar van Israël bent? Waarachtig, ik verzeker u: wij
spreken over wat we weten en we getuigen van wat we gezien hebben, maar jullie
accepteren ons getuigenis niet. Wanneer jullie me niet geloven als ik over aardse
dingen  spreek,  hoe  zouden  jullie  me  dan  geloven  als  ik  over  hemelse  dingen
spreek? Er is toch nooit iemand opgestegen naar de hemel behalve degene die uit
de hemel is neergedaald: de Mensenzoon? De Mensenzoon moet hoog verheven
worden, zoals Mozes in de woestijn de slang omhooggeheven heeft, opdat ieder-
een die gelooft, in hem eeuwig leven heeft. 

Zingen: Lied 686: 1 en 3

Preek 
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Muziekmoment

Zingen: Liedboek 654: 5 en 6

Brieven schrijven voor Amnesty 

Dankgebed en voorbeden

Bestemming en inzameling van de gaven

DE MAALTIJD VAN DE HEER

Nodiging 
Lofprijzing en dankzegging aan de Vader vanwege zijn grote daden in zijn schepping en 
in de verlossing van Israël uit Egypte, ingeleid met de vaste beurtspraak:

V: Vrede met u allen.
G: Vrede ook met u.
V: Verheft uw harten tot God.
G: Wij hebben ons hart bij de heer.
V: Brengen wij dank aan de Heer onze God.
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G: Hij is onze dankbaarheid waardig.
V: Ja, waarlijk, het is passend en goed U dank te brengen overal en uw Naam te 

prijzen, elke dag opnieuw.
Gezegend bent U, God van ons leven. U ontbood de morgen, U riep het licht. 
Voor mensen bent U geweest een weg uit het duister. En nog gaat U met ons 
mee als een stem voor ons uit. Wie zijn wij dat U om òns denkt wanneer wij de 
sterren en de maan en de zon zien.
Gezegend bent U die ons vereert met een roeping, zodat U ons tot uw vrede 
uitnodigt en helpt om uw recht te doen. Geprezen bent U dat U ons daarin niet 
aan ons lot overlaat. U hebt ons juist opgezocht, U vergeeft en vernieuwt ons 
door Christus, uw Zoon. Hij maakt alles wat bestaat zinvol.
Verenigd met Hem zoeken wij de zin van ons leven bij God. Samen met alle 
verdrukten en alle nederigen die tot U roepen, aanbidden wij uw naam en 
zingen met alle engelen:

G:

De gedachtenis van wat ons gegeven werd in en door Jezus Christus, de Zoon:

V: Ja, geprezen bent U, God onze Vader, en gezegend is Jezus uw Zoon, Beeld van
U, onze Broer, trouw tot in de dood. Hem hebt U met ons gedeeld. Hij bracht uw
vrede en droeg onze schuld. Zondaars deed Hij opleven, afgeschrevenen verhief
Hij, hongerigen schonk Hij brood, treurenden omarmde Hij. Hij leed door ons
allemaal, toen niemand Hem begreep en ieder Hem verliet.
Toen  vijanden  Hem  verraadden  en  vrienden  Hem  verloochenden,  bleef  Hij
beminnen en gaf zijn leven en onderging de oneindige diepte van het kwaad.
Laat uw Geest ook nu door zijn woorden tot ons komen, nu wij doen wat Hij ons 
opdroeg te doen, telkens weer.
In de nacht van de overlevering nam Hij immers het brood, zegende dat, brak 
het, deelde het uit en sprak:

“Neemt en eet, dit is mijn lichaam voor u. Doe dit tot mijn gedachtenis.”

En op dezelfde wijze heeft Hij toen de beker genomen en die dankzeggend 
gezegend en die rondgegeven aan zijn discipelen, met de woorden:

“Drinkt allen daaruit; deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed, dat voor u 
en voor velen vergoten wordt tot vergeving van de zonde. Doe dat - zo dikwijls 
als u die drinkt - tot mijn gedachtenis.” 
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G: 

 
V: Zo gedenken wij het verlossend lijden van de Messias, onze Heer, die verrezen is 

en leeft. Wij belijden zijn hemelvaart, waar Hij altijd voor ons pleit en wij 
verkondigen zijn dood totdat Hij komt in glorie om alle tranen te drogen en zijn 
Rijk vol van Vrede te vestigen.

G: Maranatha, kom toch o heer!

V: Verenigd met deze pleitende Hogepriester leggen wij, Vader, deze gedachtenis-
viering als een dankoffer voor U neer en wij bidden: Zend uw Geest, de Geest 
van Hem die ons leven is, wiens Naam ons allen beschermt en in wiens licht wij 
mogen staan.
Kom schepper Geest, kom Adem van God, ontvlam in ons midden, wakker ons 
aan tot eendracht, houd ons toch in het spoor van Jezus, vervul ons van zijn 
Toekomst. De steppe zal daarin bloeien en wij mogen daarin proeven de wijn 
van uw Rijk.

Biddend zingen wij het Onze Vader (Melodie Jan van Laren)

Vredegroet

Zingen: Lied 302: 3

Gemeenschap van brood en beker 

Woorden van Lof en Dank 
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Zingen: Lied 381: 6

Zegen 
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