
 EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT 
Liturgie voor de eredienst van zondag 13 juni 2021 

TWEEDE ZONDAG NA TRINITATIS  
                                        Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn,   
                                                             en Ik zal u rust geven. Mat. 11:28 (HSV)                                                                                                                              

Orgelspel en aansteken Paaskaars    
 
WELKOM & DAGTEKSTEN                                                                                                                                   
LIED [EBGN 53] 
Here Jezus, om Uw woord, zijn wij hier bijeengekomen.  
Laat in 't hart dat naar U hoort, Uw genade binnenstromen.  
Heilig ons, dat wij U geven, hart en ziel en heel ons leven. 
 
Ons gevoel en ons verstand, zijn, o Heer, zo zonder klaarheid,  
als Uw Geest de nacht niet bant, ons niet stelt in 't licht der waarheid.  
't Goede denken, doen en dichten, moet Gij zelf in ons verrichten. 
 
Gemeente gaat staan 

VOTUM EN GROET   
L.        In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. 
G. Amen. 
L.    Hoe lang nog, HEER, zult U mij vergeten, hoe lang nog verbergt U voor mij uw gelaat?  

Hoe lang nog wordt mijn ziel gekweld door zorgen en mijn hart door verdriet overstelpt, 
dag aan dag?  

G.  Zie mij, antwoord mij, HEER, mijn God! 
L.  Ik vertrouw op uw liefde: mijn hart zal juichen omdat U redding brengt. 
G.  Ik zal zingen voor de HEER, Hij heeft mij geholpen. 
 Amen. 
 
SAMENZANG [EBGN 286]                                                                                                                  
God is getrouw, zijn plannen falen niet, Hij kiest de zijnen uit, Hij roept die allen, 
die 't heden kent, de toekomst overziet, laat van zijn woorden geen ter aarde vallen 
en 't werk der eeuwen, dat zijn Geest omspant, volvoert zijn hand. 
 
De Heilge Geest, die haar de toekomst spelt, doet aan Gods Kerk zijn heilgeheimen weten, 
Hij, die haar leidt en in de waarheid stelt, heeft zijn bestek met wijsheid uitgemeten, 
Hij trekt met heel zijn Kerk van land tot land, als Gods gezant. 
 
MOMENT voor de kinderen 
1e SCHRIFTLEZING: Efeziërs 2:14-22 (uit Bijbel in gewone taal)                                                                             
 
SAMENZANG [Singi Boekoe 350]  
Mi Jezus, mi boen Masra, A kali wi so krin. A kali wi so switi: we kom tog, mi pikin. 
 
We, di wi jeri dati, wi hopo go na Hem, A brasa wi, a bosi, A gi wi switi nem. 
 
Vo troe, da wan boen Masra, wan lobi Helpiman! Na Hem mi gi mi abra, na Hem mi wani tan. 



 

 
PREEKTEKST 1 Korintiërs 14:1-12, 23-25 
 
GEBED – OVERDENKING – ORGELSPEL 
 
SAMENZANG [EBGN 54] 
God is tegenwoordig, God is in ons midden, laat ons diep int ’t stof aanbidden. 
God is in ons midden, laat nu alles zwijgen, alles in ons voor Hem neigen. 
Wie de stem heft tot Hem sla de ogen neder, geve ’t hart Hem weder. 
 
Heer kom in mij wonen, zij mijn hart en leven U ten heiligdom gegeven. 
Gij die zo nabij zijt, wend mij toe uw wezen, dat Ge in mij uw beeld moogt lezen. 
Waar ik ga, zit of sta, laat mij u aan aanschouwen met een stil vertrouwen. 
 
LIED voor de Jarigen [EBGN 466] 
Al de weg leidt mij mijn Heiland wat verlangt mijn ziel dan meer? Zou ik immer aan Hem twijflen 
die mij voortleidt keer op keer? Zoete troost en zaalge vrede heb ik steeds op Zijn bevel. 
'k Weet wat hier mij overkome, Hij maakt alle dingen wel. (2X) 
 

DANK- EN VOORBEDEN - ONZE VADER - WOORD voor de WEEK – ZEGEN 
 
SAMENZANG [EBGN 409] 
Mij is ontferming wedervaren, ontferming onverdiend geschied.  
Wie kan dat wonder wij verklaren? Mijn hart vol trots vroeg haar zelfs niet.  
Maar ‘k ben verlost en ben verblijd en roem in Gods barmhartigheid. (2x) 
 
Dit moet ik U, mijn God belijden, dit roem ik als een mens mij vraagt.  
Ontferming slechts kon mij bevrijden, ontferming die mij zoekt en draagt. 
Ik buig mij neder in het stof en geef aan uw ontferming lof. (2x) 
 
 

EEN GEZEGENDE WEEK ONDER DE HOEDE VAN DE HEER. 
 
 
 

        Voor uw offergave kunt u ook gebruik maken van de QR-code. 
 
 
 

VOOR NOODHULP SURINAME zie www.zzg.nl 


