
Liturgie zondag 11 maart 2018 
Protestantse kerk Grolloo-Schoonloo 

 
Voorganger: Gerhard ter Beek 
Organist: Andries Telgenhof 
Lector: Roely Sijbring 
………………………………………………………………………… 
 

● Op de drempel 
 

o Welkom 
 

● Intocht en huldiging 
o Aansteken kaarsen. 

(gemeente staat) 
o Lied 122: 1, 2, 3 

 
o Groet en bemoediging 
v. De Eeuwige zal bij U zijn 
g. Ook bij U is de Eeuwige 
v. Onze hulp is de naam van de Eeuwige 
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. 
v. In uw licht staan wij onwennig.  
wie zijn wij dat Gij ons roept,  
dat Gij ons vinden wilt?  
g. keer u om naar toe en doe ons leven met 
met hart en ziel.  
v. Amen                                              (gemeente gaat zitten) 

 
o Lied 536: 1, 3, 4 

 
o Kindertijd 
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o Kyriëgebed 
v. zo zingen wij biddend 
g. 

 
                                                                                              (1x herhalen) 
 
o Lied: wij zoeken stil uw aangezicht (mel. o heer die onze vader zijt) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ons bidden is een zoekend kind 
 dat naar de toekomst vraagt. 
 Uw geest waait krachtig als de wind, 
 waardoor uw woord ons leven vindt 
 en ons naar morgen draagt. 
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Raak met die goede geest ons aan 
 en neem ons bij de hand. 

Laat onze ogen opengaan 
voor woorden die geschreven staan: 
Uw voetspoor in het zand 

 

● De Schrift gebeden, gelezen en uitgelegd 
 

o Gebed van de zondag 
 

o Lezing: Jozua 4; 19 - 24 
 

o Muziek: Johnny Cash. Breaking bread 
Brood breken, brood breken 
We zijn hier samen bijeen om brood te breken 
Brood breken, brood breken 
We zijn hier samen bijeen om brood te breken 
Het is niet de gerst of de tarwe 
Het is niet de oven of de hitte 
Dat maakt dit brood zo lekker om te eten 
Het is nodig en het delen dat de maaltijd compleet maakt 
Brood breken, brood breken 

 
We zijn hier samen bijeen om brood te breken 
Brood breken, brood breken 
We zijn hier samen bijeen om brood te breken 
Alleen met water red je het niet 
De laatste is de eerste, de eerste is de laatste 
Voor iedereen die dit brood eet 
Er zijn duizenden misschien meer die zullen worden gevoed 
Brood breken, brood breken 

 
We zijn hier samen bijeen om brood te breken 
Brood breken, brood breken 
We zijn hier samen bijeen om brood te breken 
Brood breken, brood breken 

       We zijn hier samen bijeen om brood te breken 
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o Lezing: Johannes 6: 4 - 15 

 
o Lied: het woord dat ik jou geef 
1. Voorganger, 2 Gemeente 

 
 

o Overweging 
 

o Orgelspel 
 

o Lied 390: 1, 2, 3, 4, 5 
 

● Dienst van delen en gebeden  
 

o Collecte 
 

o Gebed over de gaven 
 

o Voorbeden 
Voorganger: zo bidden wij zingend 
Gemeente: 

              
o Stil gebed 
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o 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 Lied 687: 1, 3.  

 
o Wegzending en zegenbede. 

 
o Zingen: Gezegend gaan wij nu van hier: 

 
 
 


