
    
 

Liturgie zondag 4 juni 2017 
      Protestantse kerk Grolloo-Schoonloo. 

 
 
 
 
           
 
 
 
          Pinksteren 

 
De taal van de liefde 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voorganger: Gerhard ter Beek 
Organist: Wim van Heuveln 
Lector: Margriet Dilling  

“Vraag me niet om te haten, 

nog liever zou ik sterven”  
(Mohammed El Bachiri) 
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 Op de drempel 
 

o Welkom en aansteken van de kaarsen 
 

 Intocht en huldiging 
 

o Lied 687: 1, 2, 3.  
 

o Groet en bemoediging 
v. De Heer zal bij U zijn 
g. Ook bij U is de Heer 
v. Onze hulp is de naam van de Heer 
g. die hemel en aarde gemaakt heeft 
v. die trouw blijft tot in eeuwigheid. 
g. nooit laat varen het werk dat zijn hand begon.  

 
o Drempelgebed. 

Stilte 
 

o Lied 692: 1, 2,6, 8 
 

o Inleiding 
 

o Kyriëgebed  
v. zo zingen wij biddend:  

 
(1x herhalen) 

 
o Lied 657: 1, 4. 

 

 De Schrift gebeden, gelezen en uitgelegd 
 

o Gebed van de zondag 
 

o Lezing: een Jihad van Liefde 
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o Muziek: In God’s country, U2 
Woestijn hemel 
Droom onder een woestijn hemel 
De rivieren stromen maar zullen snel droog staan 
We hebben nieuwe dromen nodig deze nacht 
 
Woestijn roos 
Gedroomd dat ik een woestijn roos zag 
Jurk gescheurd in linten en in strikken 
Als een Sirene [*1] roept ze naar me 
 
Slaap komt als een medicijn 
In het land van God 
Bedroefde ogen, verbogen crucifixen 
In het land van God 
 
Zet me in vuur en vlam 
We zullen een gat stoten dwars door de nacht 
Elke dag sterven de dromers 
Kijk wat er is aan de andere kant 
 
Zij [*2] is vrijheid 
En ze komt om me te redden 
Hoop, geloof, haar ijdelheid 
Het grootste geschenk is goud 
 
Slaap komt als een medicijn 
In het land van God 
Bedroefde ogen, verbogen crucifixen 
In het land van God 
 
Naakte vlam 
Zij staat met een naakte vlam 
Ik sta met het nageslacht van Kaïn [*3] 
Verbrand door het vuur van de liefde 
Verbrand door het vuur van de liefde 
 
[*1 Sirene = "Lonkende half godin" uit griekse mytologie] 
[*2 Zij = 'Het Vrijheidsbeeld" in New York] 
[*3 Kain = zoon van Adam en Eva, moordenaar van zijn broer Abel] 

 
o Lezing: 1 Corinthiërs 13: 1 - 13 
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o Lied: het woord dat ik jou geef 
             1.voorganger, 2 gemeente 

 

 
 
 

o Overweging 
 

o Orgelspel. 
 

o Lied 791: 1, 2, 3, 4, 5, 6. 
 

 Dienst van delen en gebeden  
 

o Collecte. 
 

o Voorbeden: 
Voorganger: zo zingen wij biddend; 
Allen: 

 
 

 Agapeviering 
 

o Tafellied 276: 1, 2, 3 
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o Tafelgebed, afgesloten met het Onze Vader. 
Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden, 
laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden 
op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. 
Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven 
wie ons iets schuldig was. 
En breng ons niet in beproeving, maar red ons uit de greep van het kwaad. 
Want aan u behoort het koningschap, de macht en de majesteit tot in eeuwigheid.  
Amen. 
 

o Vredesgroet 
 

o Nodiging. 
Het brood dat wij breken als teken van de gemeenschap met elkaar uit Jezus 
Christus. De wijn die wij schenken als van liefde voor die Ander. Deelt met 
elkaar, eet en drinkt van de gaven; bron van leven en vreugde. Bron van vrede en 
hoop. 
 

o Delen van brood en wijn 
 

 Zending en zegen 
 
o Slotlied 221: 1, 2, 3. 

 
o Wegzending en zegenbede. 

 
 


