
 EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT 
Liturgie voor de dienst van zondag 14 augustus 2022 

 Vrede voor iedereen, ver weg of dichtbij. Jesaja 57:19 
VIERING HEILIG AVONDMAAL IN DE AUGUSTUSMAAND 

 
 
VOORZANG(Wijze 167 b) 
Harten, één om God te prijzen, zoek nu saam bij Jezus rust. Laat uw liefdevlammen rijzen tot Hem 
onze hoop en lust. / Hij het Hoofd en wij de leden, Hij het Licht, wij wederschijn. Hij de Meester en 
wij broeders, die in Hem geheiligd zijn. 
 
Kon mi sisa, kon mi brada, fu wi meki wan verbond, Fu wi libi  gi wi Masra, disi ben verlusu wi. Efi 
lobi kon mankeri, alasani tan so flauw; Feti hesi, fu un leri retu bradalobi now. 
 
WELKOM & DAGTEKSTEN 
 
SAMENZANG  
Groot is Uw trouw, o Heer mijn God en Vader. Er is geen schaduw van omkeer bij U 
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer Dezelfde. Die Gij steeds waart dat bewijst Gij ook nu 
Refrein: 
Groot is Uw trouw, o Heer, groot is Uw trouw, o Heer. Iedere morgen aan mij weer betoond.             
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. Groot is Uw trouw, o Heer aan mij betoond. 
 
Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden en Uw nabijheid, die sterkt en die leidt. 
Kracht voor vandaag blijde hoop voor de toekomst, Gij geeft het leven tot in eeuwigheid. 
Refrein: 
Groot is Uw trouw, o Heer, groot is Uw trouw, o Heer. Iedere morgen aan mij weer betoond.            
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. Groot is Uw trouw, o Heer aan mij betoond. 
 
VOTUM EN GROET 
 
SAMENZANG (JdH 657) 
Ik wil zingen van mijn Heiland van Zijn liefde, wondergroot. Die Zichzelve gaf aan 't kruishout 
en mij redde van de dood. / Zing, o zing van mijn Verlosser met Zijn bloed kocht Hij ook mij. 
Aan het kruis schonk Hij genade droeg mijn schuld en ik was vrij. 
 
Ik wil het wonder gaan verhalen hoe Hij op Zich nam mijn straf. Hoe in liefde en genade 
Hij 't rantsoen gewillig gaf / Zing, o zing van mijn Verlosser met Zijn bloed kocht Hij ook mij. 
Aan het kruis schonk Hij genade, droeg mijn schuld en ik was vrij. 
 
Ik wil zingen van mijn Heiland hoe Hij smarten leed en pijn om mij 't leven weer te geven 
Eeuwig eens bij Hem te zijn. Zing, o zing van mijn Verlosser met Zijn bloed kocht Hij ook mij. 
Aan het kruis schonk Hij genade droeg mijn schuld en ik was vrij. 
 



  

 
GEBED - BIJBELLEZING  - KORTE OVERDENKING  
 
SAMENZANG 
Doorgrond mijn hart en ken mijn weg, o Heer. Beproef me en zie wat niet is tot uw eer. 
Is soms de weg die ik ga niet goed voor mij; leid m’ op de eeuw’ge weg, Heer, maak mij vrij! 

2. O, Heer, heb dank, ik mag toch de uwe zijn. Uw dierbaar bloed, wast mij van zonden rein. 
Doop mij met vuur, opdat ik mij niet meer schaam: ‘k Wil leven, Heer, tot eer van uwe naam. 

3. Zie Heer, hier ben ik, maak mij een vat voor U. Woon in mijn hart, vernieuw het, doe het nu! 
Verbreek mijn wil, maak m’ ook van hoogmoed vrij: ‘k Wil in U blijven, Heer, blijf Gij in mij. 

4. O Heil’ge Geest, kom tot uw heerschappij. Schenk een herleving en begin bij mij. 
Zegen uw volk, maak ‘t als een bruid bereid, wachtend op Jezus’ komst in heerlijkheid. 
 
 
VIERING HEILIG AVONDMAAL (zie apart vel) 
 
 
 
 
Offerande vandaag;  
1e eigen gemeente ; 2e Samen Kerk in Nederland; 3e Kerkgebouw 
 

• In de collectezak  bij de uitgang.  
• Of via overmaking op bankrekening NL07INGB0002664678 t.n.v. Evangelische 

Broedergemeente Utrecht 
• Of via de QR – code 

 
IN GEPASTE RUST VERLATEN WE DE KERKZAAL.  

WIJ WENSEN U EEN GEZEGENDE WEEK ONDER DE HOEDE VAN ONZE HEER 


