
 EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT 
Liturgie voor de dienst van zondag 1 augustus 2021 

9e zondag na Trinitatis 
AUGUSTUSMAAND – HERRNHUTTER MAAND 

WOORD VOOR DE WEEK 
Van iedereen aan wie veel gegeven is, zal veel worden geëist, en hoe meer aan 

iemand is toevertrouwd, des te meer zal van hem worden gevraagd. Lukas 12:48 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
WELKOM & DAGTEKSTEN 
SAMENZANG Lied bij de Dagteksten (EBGN 535 vers 4)                             
Wij danken U, o liefde groot, dat Christus is gekomen.                                   
Wij hebben in zijn stervensnood uw diepste woord vernomen.                
Nog klinkt dat woord, het spreekt met macht en het wordt overal 
volbracht / waar liefde wordt gegeven, wij uit uw liefde leven.  
 
 

O grote God die liefde zijt, o Vader van ons leven,                                         
vervul ons hart, dat wij altijd ons aan uw liefde geven.                                  
Laat ons het zout der aarde zijn, het licht der wereld klaar en rein;            
laat ons uw woord bewaren, uw waarheid openbaren.  
LITURGIE VOOR DE AUGUSTUSMAAND 
L Hierin is Gods liefde ons geopenbaard: God heeft zijn enige Zoon 

in de wereld gezonden, opdat we door hem zouden leven. 
Gzingt U zij prijs en lof gezongen, Jezus, die uw Kerk bewaakt! 

Dankend prijzen aller tongen U, die ons hebt vrijgemaakt; 
U, die na de duistre nacht 't licht der waarheid hebt gebracht. 

L Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe 
schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. Dit alles is 
het werk van God. Hij heeft ons door Christus met zich verzoend 
en ons de verkondiging daarover toevertrouwd. Het is God die 
door Christus de wereld met zich heeft verzoend: hij heeft de 
wereld haar overtredingen niet aangerekend. En ons heeft hij de 
verkondiging van de verzoening toevertrouwd.        Wij zijn 
gezanten van Christus, God doet door ons zijn oproep. Namens 
Christus vragen wij: laat u met God verzoenen. 



 

Gzingt Zonne der gerechtigheid, ga ons op in deze tijd,  
opdat al wat leeft de dag/in uw kerk aanschouwen mag.       
Erbarm U, Heer. 
Zie, Heer, de verdeeldheid aan, die geen mens ooit helen kan.  
Breng o Herder in Gods naam uw verstrooide kudde saam. 
Erbarm U, Heer. 

L De liefde laat geen ruimte voor angst; volmaakte liefde sluit angst 
uit. Wij hebben lief omdat God ons het eerst heeft liefgehad. 

Gzingt  Wil ons zo tezaam verbinden als Gij met de Vader zijt,  
dat niet een van uw beminden eenzaam meer zijn dagen slijt.  
Mogen wij, die naar U heten, van uw licht der weerglans zijn,  
dan eerst zal de wereld weten, dat wij uw jongren zin 

L In het licht van de goddelijke genade beseffen wij dat wij een 
gemeente van zondaren zijn. Wij hebben dagelijks vergeving 
nodig en leven alleen door de barmhartigheid Gods, in Jezus 
Christus, onze Heer. Hij verlost ons uit ons isolement en verenigt 
ons tot zijn levende gemeente. 

 Met de gehele christenheid geloven wij in God, de Vader, de Zoon 
en de Heilige Geest. Wij geloven en belijden, dat God zich voor 
eens en altijd heeft geopenbaard in zijn Zoon Jezus Christus, dat 
onze Heer ons samen met de hele mensheid heeft verlost door 
zijn dood en opstanding, en dat er geen redding is buiten Hem. 

 
G. Wij geloven, dat Hij met ons is in woord en sacrament, dat Hij ons 

leidt en bij elkaar brengt door zijn Geest en ons tot één kerk 
bouwt. Wij horen zijn oproep om Hem te volgen en bidden dat Hij 
ons wil gebruiken voor zijn dienst. Hij verbindt ons onderling. Zo 
worden wij als leden van zijn lichaam bereid om elkaar te dienen. 

Gzingt: Kom, Gij heilge Vriend, treed binnen; maak ons 
wederstreven stil. Leer ons, hoe we oprecht beminnen, denkend 
aan uw laatste wil. Ja verenig in der waarheid, Gij die zelf de 
Waarheid zijt, alles wat in uwe klaarheid zich tezaam met ons 
verblijdt. 



 

SAMENZANG (EBGS 12)                                                                                                                                                
Prijs de Heer met blijde galmen! Gij, mijn ziel, hebt rijke stof.                         
‘k Zal, zolang ik leef, mijn psalmen vrolijk wijden aan zijn lof.                        
‘k Zal, zolang ik ’t licht geniet, Hem verhogen in mijn lied. 

Heer, ik ben tot U gekomen, ach, kom Gij nu ook tot mij!                        
Waar Gij intrek hebt genomen, is de zaligheid nabij.                                    
O, vervul mijn hart en zin, wijd ze tot uw tempel in. 
 
Laat m’ eerbiedig U begroeten! Heilig hart en mond en oor!                       
Laat mij knielen voor uw voeten! Dring’ mijn lofzang tot U door.            
Zie mij aan met liedrijk oog, trek tot U mijn hart omhoog! 
 
1e SCHRIFTLEZING: Mattheüs 7:24-27 
SAMENZANG (EBGN 358)                                                                               
Blijf, o God in onze dagen voortgaan met uw heerlijk werk!                    
Doe ons moedig stenen dragen tot de opbouw van uwer Kerk!                               
Geef ons met een sterk vertrouwen op een vaste grond te bouwen! 
Niet van eigen doen en kracht, slechts van U zij heil verwacht. 
 

Wie, o God van macht en sterkte, moet niet opgetogen staan                
over ‘t geen uw trouw bewerkte en uw liefde heeft gedaan?                            
Hoe ontsluit uw hand de deuren! Troost bereidt Gij hun die treuren,   
nu in ‘s werelds donkerheid Christus’ licht zijn stralen spreidt. 
GEBED - PREEKTEKST: Job 19:25-27 - OVERDENKING  - ORGELSPEL 
SAMENZANG  (Mel 118 kort)                                          
O gemênte poti yesi, yere sani Masra du! En ben gi yu furu blesi:                           
En ben sari yu fu tru! We prisiri! No tan tiri! Tru, tru, yu no abi mofo,    
fu yu taki tangi nofo. 
Eert zijn naam en dankt Hem samen, bidt Hem in het stof nu aan,           
en een ieder zegge amen  op wat Jezus heeft gedaan. Zijn ontferming 
en erbarming, ja Hijzelf is 't hoekgesteente voor de bouw van zijn 
gemeente. 



 

Ke, wi Masra, Yu bun-ati / muse ori, kibri wi! Dey pasa de, a kon lati; 
Masra, ke! Na Yu wi si.  Gi wi yesi! Gi wi blesi!                                                  
Meki wi mu tron wan leti, disi skèin na dungru neti. 
 

LIED VOOR DE JARIGEN (Wijze 634) 
Houd gij mijn handen beide met kracht omvat. Geef mij uw vast 
geleide op ’t smalle pad! Alleen kan ik niet verder, geen enk’e tree. 
Neem, trouwe zieleherder, mij, arme mee. 
 
Yu g’nade en Yu lobi de trowstu mi; da so mi no ab’ trobi, mi firi fri; ten 
a Yu futu srefi mi de didon; fu noti mi no befi na disi gron. 
 

DANK- EN VOORBEDEN  - ONZE VADER -  WOORD VOOR DE WEEK                                                                                                                                 
ZEGEN 
SAMENZANG (EBGN 271)                                                                                        
Wij gaan vertrouwend aan uw hand, Gij, Jezus, zult ons leiden, van 
oord tot oord, van land tot land zult Gij de weg bereiden. Wanneer Gij 
ons een last oplegt, schenkt Gij ook kracht tot dragen; ja alles wat Gij 
van ons vraagt, kan men met U, Heer, wagen. 
Tot hiertoe heeft uw aangezicht, uw volk tot heil en zegen, genadig 
over ons gelicht. Uw liefde straalde ons tegen. Met dank en blijdschap 
mag uw Kerk zich steeds er op bezinnen, hoe zij, verbonden in uw 
werk, veel nood mocht overwinnen. 
 
 

 
 

Uw offerande kunt u overmaken via de QR-code / 
overmaking op bankrekeningnummer                                    
NL 07 INGB0002664678 of in collecte zak 

Een gezegende week onder des Heren hoede 


