
Liturgie Kerkdienst Pniëlkerk   zondag 28 juni 2020.  

 

Mededelingen via de beamer 

 

Welkom door de lector 

 

Openingslied: Lied 217: 1, 2, 3, 4 en 5  

217:1 

 

De dag gaat open voor het woord des Heren, 

zon die wij zoeken, kracht die wij ontberen, 

bron die wij horen als wij tot Hem keren, 

vroeg in de morgen. 

 

217:2 

 

Voor wij bestonden, riep Hij ons bij name, 

voor wij ontwaakten en ter wereld kwamen, 

zag Hij ons aan en bracht Hij ons tezamen, 

God onze Vader. 

 

217:3 

 

Door U geschapen om uit U te leven; 

hartslag en adem hebt Gij ons gegeven, 

land waar wij wonen, licht waarnaar wij streven, 

oorsprong en toekomst. 

 

217:4 

 

Wilt Gij vandaag en tot het eind der dagen 

ons doen en laten zuiveren en dragen, 

dan stijgt de vreugde van uw welbehagen 

in onze wereld. 

 

217:5 

 

Aan U ons loflied: glorie aan de Vader, 

dank aan de Zoon die ons bestaan aanvaardde, 

zijn Geest geleide ons en onze aarde 

naar de voltooiing. 

 

Moment van stilte (aansteken van de kaarsen) 

 



Votum  

V: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest 

G: Amen 

 

Groet 

V:  De Heer zij met u allen 

G:  OOK MET U ZIJ DE HEER 

 

Bemoediging 

V: Onze hulp is in de naam van de Heer 

G: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 

 

Drempelgebed  

 

Lied : Psalm 84: 1, 2 en 6 

84:1 

 

Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer, 

het huis waar Gij uw naam en eer 

hebt laten wonen bij de mensen. 

Hoe brand ik van verlangen om 

te komen in uw heiligdom. 

Wat zou mijn hart nog liever wensen 

dan dat het juichend U ontmoet 

die leven zijt en leven doet. 

 

84:2 

 

Het heil dat uw altaar omgeeft 

beschermt en koestert al wat leeft. 

De mus, de zwaluw vindt een woning. 

Haar jongen zijn in veiligheid. 

Mij is een schuilplaats toebereid 

in het paleis van U, mijn koning. 

Heil hen die toeven aan uw hof 

en steeds zich wijden aan uw lof. 

 

 

 

 

 

 

 

 



84:6 

 

Want God onze Heer die ons mild 

bestraalt als zon, beschermt als schild, 

zal in genade ons verhogen. 

Zijn hand onthoudt het goede niet 

aan wie oprecht Hem hulde biedt 

en eerlijk wandelt voor zijn ogen. 

Heer, die het al in handen houdt, 

welzalig die op U vertrouwt. 

 

Kyriegebed 

V:  Daarom zeggen wij 

G: HEER ONTFERM U 

G: CHRISTUS ONTFERM U 

G: HEER, GEEF ONS VREDE 

 

Glorialied: Lied 305: 1, 2 en 3 

305:1 

 

Alle eer en alle glorie 

geldt de luisterrijke naam! 

Vier de vrede die Hij heden 

uitroept over ons bestaan. 

Aangezicht / vol van licht, 

zie ons vol ontferming aan! 

 

305:2 

 

Alle eer en alle glorie 

geldt de Zoon, de erfgenaam! 

Als genade die ons toekomt 

is Hij onze nieuwe naam. 

Licht uit licht, / vergezicht, 

steek ons met uw stralen aan! 

 

305:3 

 

Alle eer en alle glorie 

geldt de Geest die leven doet, 

die de eenheid in ons ademt, 

vlam, die ons vertrouwen voedt! 

Levenszon, / liefdesbron, 

maak de tongen los voorgoed! 



Kinderverhaal (eventueel) 

 

Lezing Oude Testament:  Jeremia 29: 1, 4 – 14 

 
1 Hier volgt de brief die de profeet Jeremia vanuit Jeruzalem heeft 
gestuurd aan de overgebleven oudsten onder de ballingen, aan de 

priesters, de profeten en alle anderen die Nebukadnessar vanuit 
Jeruzalem naar Babel had gevoerd. 2Hij schreef deze brief toen koning 

Jechonja, de koningin-moeder, de hovelingen, de leiders van Jeruzalem en 
Juda en de smeden en wapenmakers al uit Jeruzalem waren 

weggevoerd. 3Hij liet hem bezorgen door Elasa, de zoon van Safan, en 
Gemarja, de zoon van Chilkia, de gezanten die namens koning Sedekia 

van Juda naar koning Nebukadnessar in Babel reisden. De brief had de 
volgende inhoud: 
4‘Dit zegt de HEER van de hemelse machten, de God van Israël, tegen de 
ballingen die hij vanuit Jeruzalem naar Babel heeft laten voeren: 5Bouw 

huizen en ga daarin wonen, leg tuinen aan en eet van de opbrengst, 6ga 
huwelijken aan en verwek zonen en dochters, zoek vrouwen voor je zonen 

en huw je dochters uit, zodat zij zonen en dochters baren. Jullie moeten in 

aantal toenemen, niet afnemen. 7Bid tot de HEER voor de stad waarheen 
ik jullie weggevoerd heb en zet je in voor haar bloei, want de bloei van de 

stad is ook jullie bloei. 
8Dit zegt de HEER van de hemelse machten, de God van Israël: Laat je 

niet misleiden door je profeten en waarzeggers. Hecht geen geloof aan 
hun dromen; ze dromen slechts wat jullie wensen. 9Wat ze jullie in mijn 

naam profeteren zijn leugens. Ik heb hen niet gezonden – spreekt 
de HEER. 
10Dit zegt de HEER: Als er in Babel zeventig jaar voorbij zijn, zal ik naar 
jullie omzien. Dan zal ik mijn belofte gestand doen door jullie naar 

Jeruzalem te laten terugkeren. 11Mijn plan met jullie staat vast – spreekt 
de HEER. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: ik zal je een 

hoopvolle toekomst geven. 12Jullie zullen mij aanroepen en tot mij bidden, 
en ik zal naar jullie luisteren. 13Jullie zullen mij zoeken en ook vinden, als 

jullie mij tenminste met hart en ziel zoeken. 14Ik zal me door jullie laten 

vinden – spreekt de HEER – en ik zal in je lot een keer brengen. Ik zal 
jullie samenbrengen uit alle volken en plaatsen waarheen ik je verbannen 

heb – spreekt de HEER – en je laten terugkeren naar Jeruzalem, waaruit 
ik je heb laten wegvoeren. 

 

Lied: Psalm 86 

1    Hoor mij, Heer, wil antwoord zenden, 
 zie mijn bittere ellende. 
 Hoed mijn leven, U gewijd, 
 stel uw knecht in veiligheid. 
 Heer mijn God, wees mij genadig, 



 want ik roep tot U gestadig. 
 Stel mij in het blijde licht, 
 want ik zoek uw aangezicht. 

 
 

2    Ja tot U hef ik mijn leven, 
 Gij zijt mild om te vergeven, 
 rijk in goedertierenheid 
 voor een hart dat tot U schreit. 
 Heer, neem mijn gebed ter ore, 
 wil mijn luide smeken horen. 
 In het bitterste getij 
 roep ik en Gij antwoordt mij. 

 

Evangelielezing: Mattheus 10: 34 - 42 

 
34Denk niet dat ik gekomen ben om op aarde vrede te brengen. Ik ben 

niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard. 35Want ik kom een 

wig drijven tussen een man en zijn vader, tussen een dochter en haar 

moeder en tussen een schoondochter en haar schoonmoeder; 36de 

vijanden van de mensen zijn hun eigen huisgenoten! 37Wie meer van zijn 

vader of moeder houdt dan van mij, is mij niet waard, en wie meer houdt 

van zijn zoon of dochter dan van mij, is mij niet waard. 38Wie niet zijn 

kruis op zich neemt en mij volgt, is mij niet waard. 39Wie zijn leven 

probeert te behouden zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest 

omwille van mij, die zal het behouden. 
40Wie jullie ontvangt ontvangt mij, en wie mij ontvangt ontvangt hem die 

mij gezonden heeft. 41Wie een profeet ontvangt omdat het een profeet is, 

zal als een profeet beloond worden, en wie een rechtvaardige ontvangt 

omdat het een rechtvaardige is, zal als een rechtvaardige beloond 

worden. 42En wie een van deze geringe mensen een beker koel water te 

drinken geeft alleen omdat het een leerling van mij is, ik verzeker jullie: 

die zal zeker beloond worden.’ 

 

 Lied 905: Wie zich door God alleen laat leiden  

Wie zich door God alleen laat leiden  

enkel van Hem zijn heil verwacht,  

weet hem nabij, ook in de tijden  

die dreigend zwart zijn als de nacht.  

Want wie op God alleen vertrouwt  

heeft nooit op zand zijn huis gebouwd. 



 

Zing maar en bid, en ga Gods wegen  

doe wat uw hand vindt om te doen.  

Weet dat de hemel zelf u zegent,  

u brengt naar weiden fris en groen.  

Wie zich op God alleen verlaat,  

weet dat Hij altijd met ons gaat. 

 

Overdenking 

Lied 841: 1 - 4 

1    Wat zijn de goede vruchten, 
 die groeien aan de Geest? 
 De liefde en de vreugde, 
 de vrede allermeest, 
 geduld om te verdragen 
 en goedertierenheid, 
 geloof om veel te vragen, 
 te vragen honderd uit; 

  
 

2    Geloof om veel te geven, 
 te geven honderd in, 
 wij zullen leren leven 
 van de verwondering: 
 dit leven, deze aarde, 
 de adem in en uit, 
 het is van Gods genade 
 en zijn lankmoedigheid. 

 
 

3    En wie zijn ziel niet prijsgeeft 
 maar vasthoudt tot het eind, 
 wie zijn bestaan niet kruisigt, 
 hoezeer hij levend schijnt, 
 hij gaat voorgoed verloren, 
 het leven dat hij koos 
 is tevergeefs geboren 
 en eindigt vruchteloos. 
 

 
4    Maar wie zich door de hemel 



 laat helpen uit de droom, 
 die vindt de boom des levens, 
 de Messiaanse boom 
 en als hij zich laat enten 
 hier in dit aardse dal, 
 dan rijpt hij in de lente 
 tot hij vruchtdragen zal. 

 

 

Gebeden 

 

Gesproken:  

HEER, ZEGEN ONS MET HET LICHT VAN UW OGEN 

 

Gesproken: 

HEER, ZEGEN ONS MET HET LCHT VAN  UW OGEN 

 

Gesproken: 

HEER, ZEGEN ONS MET HET LICHT VAN UW OGEN 

 

Onze Vader 

 

Collectedoelen 

 

Slotlied: Lied 835: 1, 2, 3 en 4 

 

835:1 

 

Jezus, ga ons voor 

deze wereld door, 

en U volgend op uw schreden 

gaan wij moedig met U mede. 

Leid ons aan uw hand 

naar het vaderland. 

835:2 

 

Valt de weg ons lang, 

zijn wij klein en bang, 

sterk ons, Heer, om zonder klagen 

achter U ons kruis te dragen. 

Waar Gij voor ons trad, 

is het rechte pad. 

 

 

835:3 



 

Krimpt ons angstig hart 

onder eigen smart, 

moet het met de ander lijden, 

Jezus, geef ons kracht tot beide. 

Wees Gij zelf het licht 

dat ons troost en richt. 

 

835:4 

 

In de woestenij, 

Heer, blijf ons nabij 

met uw troost en met uw zegen 

tot aan ’t eind van onze wegen. 

Leid ons op uw tijd 

in uw heerlijkheid. 

 

Zegen 

 

G: Amen 

 


