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Van harte welkom in de kerk 
 
Deze dienst van Schrift en Tafel zal ook in het thema staan van 
“Gemeenschap” (één van de drie kernwoorden: “Geloven, 
Gemeenschap en Handelen” waar we ons dit kerkelijk seizoen in 
verband met de bezinning op de toekomst van onze 
geloofsgemeenschap mee bezig houden.  
We lezen uit de Eerste brief aan de Corinthiërs 12: 4-22, over het 
lichaam en de vele delen die het lichaam samen vormen. Dit is ook één 
van de teksten die in de Tuin vol Verhalen staat.  
Aan deze dienst zal ook Ancora meewerken, onder leiding van Elske te 
Lindert. We hopen op een fijne viering met elkaar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In deze dienst:            

voorganger: ds. Henk Makkinga 
organist: Elske te Lindert  

m.m.v. Ancora 
ouderling: Dick Bresser 

diaken: Marieke Klein  
lector: Jantina Zeelenberg  

collectanten: Kees Erken en Dick Lock  
kosters: Margreet Baars en Bert van der Haar  
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VOORBEREIDING OP DE DIENST 
- Ancora speelt: ‘Dit is de dag’ (Teun van de Steeg) 
- Stilte (De ouderling van dienst spreekt het consistoriegebed uit,  
      en wij worden stil voor de ontmoeting met de Eeuwige) 
- Begroeting (door de ouderling van dienst) 
- Aansteken van de kaarsen,  
   op het orgel wordt gespeeld Lied 835 (Jezus ga ons voor) 
 

  Wij gaan staan 
o. Onze hulp is de naam van de Heer 
g. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT. 
 
Drempelgebed 
 
o.   Goede God,  
 Wij komen hier vanmorgen als mensen van U.  
 We zijn allemaal verschillend.  
 We hebben allemaal onze eigen verhalen en ervaringen.  
 Maar wat ons verbindt is ons verlangen naar het goede.  
g.  RAAK ONS AAN  
 OPEN ONZE OREN,  
 ZODAT WIJ HET GOEDE HOREN.  
 OPEN ONZE MOND  
 ZODAT WIJ WOORDEN SPREKEN  
 DIE GOED DOEN  
o.  Strek uw hand naar ons uit, God, 
 en breng ons verder. 
g.  AMEN 
 
Lied 283: 1, 2, 5 (In de veelheid van geluiden) 
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2 En van overal gekomen, 
drinkend uit de ene bron, 
bidden wij om nieuwe dromen, 
richten wij ons naar de zon. 
 

5 Die ons naam voor naam wilt noemen, 
al uw liefde ons besteedt, 
zingend zullen wij U roemen 
en dit huis zingt met ons mee! 

 
Vredegroet 
v. De vrede van de Heer is met u 
g. OOK MET U IS DE HEER. 

Wij gaan zitten 
 
Smeekgebed en Kyrie, met aansluitend Gloria 
v. … daarom bidden wij:    
  we zingen Lied 301g (Kyrie eleison) 

 
Gloria: Lied 305: 1, 2, 3 (Alle eer en alle glorie) 
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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! 

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! 

 
DE SCHRIFTEN, GELEZEN, GEZONGEN EN UITGELEGD 
 
Gebed bij de opening van de Schriften 
 
v. … 
 zo bidden wij allen: Lied 333 (2x)  

 
Schriftlezing: Eerste brief aan de Corinthiërs 12: 4-22 
4Er zijn verschillende gaven, maar er is één Geest; 5er zijn verschillende 
dienende taken, maar er is één Heer; 6er zijn verschillende uitingen van 
bijzondere kracht, maar het is één God die ze allemaal en bij iedereen 
teweegbrengt. 7In iedereen is de Geest zichtbaar aan het werk, ten bate 
van de gemeente. 8Aan de een wordt door de Geest het verkondigen 
van wijsheid geschonken, aan de ander door diezelfde Geest het 
overdragen van kennis; 9de een ontvangt van de Geest een groot 
geloof, de ander de gave om te genezen. 10En weer anderen de kracht 
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om wonderen te verrichten, om te profeteren, om te onderscheiden wat 
wel en wat niet van de Geest afkomstig is, om in klanktaal te spreken of 
om uit te leggen wat daar de betekenis van is. 11Al deze gaven worden 
geschonken door een en dezelfde Geest, die ze aan iedereen 
afzonderlijk toebedeelt zoals hij wil. 
12Een lichaam is een eenheid die uit vele delen bestaat; ondanks hun 
veelheid vormen al die delen samen één lichaam. Zo is het ook met het 
lichaam van Christus. 13Wij zijn allen gedoopt in één Geest en zijn 
daardoor één lichaam geworden, wij zijn allen van één Geest 
doordrenkt, of we nu Joden of Grieken zijn, of we nu slaven of vrije 
mensen zijn. 14Immers, een lichaam bestaat niet uit één deel, maar uit 
vele. 15Als de voet zou zeggen: ‘Ik ben geen hand, dus ik hoor niet bij 
het lichaam,’ hoort hij er dan werkelijk niet bij? 16En als het oor zou 
zeggen: ‘Ik ben geen oog, dus ik hoor niet bij het lichaam,’ hoort het er 
dan werkelijk niet bij? 17Als het hele lichaam oog zou zijn, waarmee zou 
het dan kunnen horen? Als het hele lichaam oor zou zijn, waarmee zou 
het dan kunnen ruiken? 18God heeft nu eenmaal alle lichaamsdelen hun 
eigen plaats gegeven, precies zoals hij dat wilde. 19Als ze met elkaar 
slechts één lichaamsdeel zouden vormen, zou dat dan een lichaam 
zijn? 20Het is juist zo dat er een groot aantal delen is en dat die met 
elkaar één lichaam vormen. 21Het oog kan niet tegen de hand zeggen: 
‘Ik heb je niet nodig,’ en het hoofd kan dat evenmin tegen de voeten 
zeggen. 22Integendeel, juist die delen van het lichaam die het zwakst 
lijken zijn het meest noodzakelijk.  
 
l. Woord van de Heer 
g. WIJ DANKEN GOD. 
 
Lied 973: 1, 2, 3, 4 (Om voor elkaar te zijn uw oog en oor) 
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2 om voor elkaar te zijn uw hand en voet, 
te helpen wie geen helper had ontmoet: 
wie dorst of hongert wordt getroost, gevoed, 
halleluja, 
 

3 om voor elkaar te zijn uw hart en mond, 
om op te komen voor wie is verstomd, 
voor wie gevangen zit of is gewond, 
halleluja, 
 

4 roept U ons, Christus, uw gezicht te zijn, 
gerechtigheid en vrede, brood en wijn, 
uw liefde, hoop, geloof – uw zonneschijn. 
Halleluja! 

 
Uitleg en overdenking 
 
Stilte 
 
Orgelspel   
 
Lied 388: 1, 4, 5 (Voor ieder van ons een plaats aan de tafel) 
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4 Voor ieder van ons een plaats aan de tafel, 

beschadigd of gaaf, rechtvaardig of slecht, 
en ondanks de pijn: een plaats van vergeving, 
genadig begin van goddelijk recht. 
Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen: 
zij scheppen geluk! 
Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen: 
zij scheppen geluk! 
 

5 Voor ieder van ons een plaats aan de tafel, 
van eerbied vervuld, van angsten bevrijd, 
een plaats om te zijn, een plaats om te worden 
getuige van Hem, een levend bewijs. 
Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen: 
zij scheppen geluk! 
Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen: 
zij scheppen geluk 

 
 
MAALTIJD VAN DE HEER  
 
v. Als teken van zijn liefde 
 voor allen die Hem zoeken, 
 nodigt de Heer, die gezegd heeft: 

“Ik ben het brood uit de hemel” 
ons aan zijn maaltijd. 

 Want zalig die hongeren en dorsten  
 naar gerechtigheid, 

want zij zullen verzadigd worden. 
 

-9- 

Inzameling van de gaven voor diaconie en kerk; de derde collecte is 
bestemd voor Catechese en Educatie. 
Brood en wijn worden op de Tafel gezet. 
 
Tijdens de collecte wordt gespeeld door Ancora: ’L’oiseau’  
 
Voorbeden 
Stil gebed 
 
Lofprijzing 
v.  De Heer zal bij u zijn! 
g.  DE HEER ZAL U BEWAREN. 
v.  Verhef uw hart! 
g.  WIJ ZIJN MET ONS HART BIJ DE HEER. 
v.  Brengen wij dank aan de Heer, onze God! 
g.  HIJ IS ONZE DANKBAARHEID WAARDIG. 
 
v. U komt onze dank toe… 

… en eren wij U als wij U toezingen: 
 

Lied 405: 1, 4 (Heilig, heilig, heilig) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4 Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig 

hemel, zee en aarde verhoogt uw heerlijkheid. 
Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig, 
Drievuldig God, die één in wezen zijt. 
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Inzettingswoorden 
 
Onze Vader 
g. Onze Vader die in de hemelen 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 
 
Vredegroet 
 

v De vrede van de Heer zij altijd met u. 
g. ZIJN VREDE ZIJ OOK MET U. 
v. Wensen wij ook elkaar vrede. 
 
Gemeenschap van brood en wijn 
Bij de bekers met wijn is de laatste beker met druivensap. 
Degenen die in het vak aan rechterkant van het liturgisch centrum zitten 
komen het eerst naar voren, gevolgd door het middenvak. 
Wie niet in staat is naar voren te komen, maar wel aan het Avondmaal 
wil deelnemen,kan brood en wijn op zijn of haar zitplaats ontvangen. 
Wilt u dat voor de dienst even aangeven aan de ouderling van dienst. 
 
Tijdens gemeenschap van brood en wijn, orgelspel: 'Vater unser 
im Himmelreich', Georg Böhm 
 
Dankzegging 
v.  U danken wij, Heer onze God, 
 voor uw goede gaven.. 
a. WIJ DANKEN U 
 DAT U ONS LEVEN VOEDT. 
 AMEN. 
       Wij gaan staan 
 
 

-11- 

Slotlied 835: 1, 4 (Jezus, ga ons voor) 

 
 
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. 

 
 
UITZENDING EN ZEGEN 
 
Uitzending 
 
Zegen Gezongen Lied 430 
 
v. Bevelen wij elkaar in de hoede van de Eeuwige; 
 zegene ons de grote naam! 
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Refrein allen: (2x)  

 
 
v. Het licht van Gods ogen gaat over u op! 
 De zon van zijn vrede als een nieuwe dag! 
 
Refrein allen: (2x) 
 
Ancora speelt: Cha cha cha 

 
 

Achter in de kerk kunnen we elkaar ontmoeten, er staat koffie, thee en 
limonade klaar. Welkom! 


