
 

 

Protestantse Gemeente te Haaksbergen-Buurse  

dienst van Schrift en Tafel 

 op zondag  25 juli 2021 

– 6
e
 van de zomer  – 

 

 

voorganger: ds. Job Stein 

organist: Marion Röber 

m.m.v. een gelegenheidszanggroepje  

 

klokgelui 
Rondlopen met - of om-  brood en wijn is in verband met Covid19 nog niet 
verantwoord. Daarom wordt iedereen verzocht om bij binnenkomst een schaaltje 
met brood, vis en druivensap mee te nemen naar de eigen plaats. Bewaar  brood 
en wijn alsjeblieft op de stoel/zitplaats naast u totdat we avondmaal vieren. 
ontmoeting en muziek voor de dienst tijdens orgelspel 
 
aansteken van de kaarsen door de ouderling van dienst   
 
stilte, moment van inkeer (als de ambtsdragers het consistorie-gebed 
bidden) 
 
welkom en mededelingen door de ouderling van dienst 
 
allen gaan staan  
L 382 ‘O alle gij dorstigen, …’: 1 & 3 door de zanggroep    
 
groet, bemoediging  en drempelgebed 

vg. :  De vrede van de Heer is met u allen! 

allen :  en zijn genade is met u! 
 vg. :  Onze hulp is in de naam van de Heer 

     die hemel en aarde gemaakt heeft.  

   die trouw houdt tot in eeuwigheid 

     en niet laat varen het werk dat zijn hand begon. 

     genade zij u en vrede, van God onze Vader 

   en van de Here Jezus Christus.  Amen 

vg. :   ……… door Jezus Christus, onze Heer. 

allen :   Amen 
allen gaan zitten 
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als verootmoedigingsgebed zingt de zanggroep: L 381 ‘Genadig heer, 
die al mijn zwakheid weet’: 1, 2 & 4 
 

gebed van de zondag 
 
Schrift en Tafel 
- Johannes 6: 1 – 5a door de  lector 
- muziek 500 Miles als muzieknummer afgespeeld 

If you miss the train I'm on, you will 
know that I am gone,  

You can hear the whistle blow a 
hundred miles. 

A hundred miles, (4x) You can hear 
the whistle blow a hundred miles. 

 
Lord, I'm one, Lord, I'm two, Lord, I'm 

three, Lord, I'm four, Lord, I'm five 
hundred miles a way from  my home. 
500 miles ,(4x) Lord, I'm five hundred 

miles from my home. 
 

Not a shirt on my back, not a penny 
to my name. Lord, I can't go ahome 

this-a way. 
This-a way, (4X) Lord, I can't go 

ahome this-a way.  
 

If you miss the train I'm on, you will 
know that I am gone,  

You can hear the whistle blow a 
hundred miles. 

A hundred miles, (4x) You can hear 
the whistle blow a hundred miles. 

 
You can hear the whistle blow a 

hundred miles. 

Als je de trein mist waar ik inzit zul je 
merken dat ik vertrokken ben. 
Je kunt het vertreksignaal op grote 
afstand horen. 
Op grote afstand (4x) kun je het 
vertreksignaal horen. 
 
Heer, ik ben één, Heer, ik ben twee, 
Heer, ik ben drie, Heer ik ben vier, 
Heer ik ben 500 mijl van huis. 
500 mijl, (4x). Heer ik ben 500 mijl van 
huis. 
 
Geen hemd op mijn rug, geen cent  te 
makken. Heer, zo kan ik niet 
thuiskomen. 
Zo, (4x) Heer kan ik niet thuiskomen.  
 
 
Als je de trein mist waar ik inzit zul je 
merken dat ik vertrokken ben. 
Je kunt het vertreksignaal op grote 
afstand horen. 
Op grote afstand (4x) kun je het 
vertreksignaal horen. 
 
Je kunt het vertreksignaal op grote 
afstand horen. 

- Johannes 6: 5 – 11 door de lector 
- L 392 ‘Wie  kent de eenvoud van het breken’ door de zanggroep 
- brood , vis en wijn 
  vg.: Het brood dat wij breken …… 
  vg.: De beker waarvoor wij God loven ……. 

We nuttigen brood en wijn in stilte, daarna zingt de zanggroep L 388 ‘Voor 
ieder van ons een plaats aan de tafel’: 1,4 & 5,   

- Johannes 6: 12 - 15  door de lector 
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gezongen dankgebed na de maaltijd ‘Bread of te World’  
keervers: 

 Bread of the world in mercy broken, 
 

wine of world in mercy shed, 
by whom the words of life were spoken, 
and in whose death our sins are dead; 

 
 

look to the heart by sorrow broken, 
look on the tears by sinners shed;, 

now be this time to us the token 
that by your grace our souls are fed 

 
 

 Renew your spirit deep witin us, 
that we may serve with purer hearts. 

 
Make each voice of praise more 

glorious, 
let each believer do their part. 

Increase our heart’s desire to serve 
you, Lord, 

as Jesus’ love within us grows. 
 

May every person come to praise you, 
Lord, 

let holy love and kindess flow. 
 
 

keervers (zie boven) 
 

Give us, Lord, the living bread.(2x). 

keervers: 
Brood van de wereld in genade 
gebroken, 
wijn van wereld in genade vergoten, 
U hebt woorden van leven gesproken, 
In uw dood is ons oude bestaan 
gekruisigd om een einde te maken aan 
ons zondige leven.  
sla acht op het gebroken hart, 
zie de door zondaars vergoten tranen; 
laat deze tijd het teken zijn 
dat  door Uw genade onze zielen 
gevoed worden. 
 
Hernieuw uw geest diep in ons, 
zodat we mogen dienen met zuiverder 
harten, 
maak elke lofzegging glorierijker 
 
en laat elke gelovige doen wat hij kan. 
Versterk ons hartsverlangen om u te 
dienen, Heer, 
wanneer de liefde van Jezus in ons 
groeit. 
Wat zou het mooi zijn als iedereen u 
prees, Heer, 
en heilige liefde en vriendelijkheid alle 
kans kreeg. 
 
keervers (zie boven) 
 
Geef ons, Heer, het levend brood (2x) 

 

(tekst R. Heber met tekstaanvulling van S. Pethel,  
muz. S. Pethel.) 

 
lezing: Filippenzen 4: 10 – 14 door de lector 
 
overdenking 
 
muzikaal moment 
 
afkondigingen  
(Als de afkondiging een bericht van overlijden betreft wordt er door de diaken een 
kaars aangestoken en gaan allen staan.) 
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gebeden (dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader) 

Vg. :  …… 
allen : Onze Vader die in de hemelen zijt, 
    uw naam worde geheiligd, 
uw koninkrijk kome, 
uw wil geschiede 
gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. 
Geef ons heden ons dagelijks brood, 
en vergeef ons onze schulden 
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, 
en leid ons niet in verzoeking 
maar verlos ons van de boze. 
Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid 
tot in eeuwigheid. Amen 
 
toelichting bij de inzameling  door een diaken. 
 
allen gaan staan  
slotlied L  975 ‘Jezus roept hier mensen samen’: 1,3 & 4  
Vers 1 door allen, vers 3 door de zanggroep, vers 4 door allen 

 

wegzending & zegen 
vg. : …………               

allen :  

 
uitleidend orgelspel   
 
We verlaten de  kerk op aanwijzing van één van de gastheren/-dames of kosters. 
 
Als het droog is, is er koffie in de tuin. Dat kan alleen coronaproof als iedereen 
zich houdt aan het eenrichtingsverkeer , er ook voortdurend  anderhalve meter 
afstand bewaard wordt en we niet van de éne gesprekspartner naar de ander 
lopen. De kerkenraad rekent erop dat u uw verantwoordelijkheid op dit punt 
neemt. 
 
Voor de dienst in deze  kerk op zondag 1 augustus staat ds. Job Stein op het 
rooster. 


