
Liturgie  
voor de dienst op startzondag 26 september op de Brink. 

 
Thema:  

Samen delen, vijf broden en 2 vissen. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lied voor de dienst: Opw. 815: ‘Vul dit huis met uw glorie’  
Vul dit huis met Uw glorie  

 
Vul dit huis met Uw glorie 
Vul dit huis met Uw aanwezigheid 
Want alles is door U 
en alles is tot U 
openbaar aan Uw heerlijkheid 
 
Vul dit huis met Uw glorie 
Vul dit huis met Uw glorie 
Vul dit huis met Uw aanwezigheid 
Want alles is door U 
en alles is tot U 
openbaar aan Uw heerlijkheid 
 
Heilig, heilig, heilig is de Heer 
Jezus is Koning, breng hulde geef Hem eer 
 
Vul dit huis met Uw glorie 
Vul dit huis met Uw glorie 
Vul dit huis met Uw aanwezigheid 
Want alles is door U 
en alles is tot U 
openbaar aan Uw heerlijkheid 
 
Heilig, heilig, heilig is de Heer 
Jezus is Koning, breng hulde geef Hem eer 
 
Heilig, heilig, heilig is de Heer 
Jezus is Koning, breng hulde geef Hem eer 
 
Jezus is Koning, breng hulde geef Hem eer 
 
Vul dit huis met Uw glorie 
Vul dit huis met Uw glorie 
Vul dit huis met Uw aanwezigheid 
Want alles is door U 
en alles is tot U 
openbaar aan Uw heerlijkheid 



 
Vul dit huis met Uw glorie 
Vul dit huis met Uw glorie 
Vul dit huis met Uw aanwezigheid 
Want alles is door U 
en alles is tot U 
openbaar aan Uw heerlijkheid 
 
Openingslied: ‘God van licht’  
In mijn twijfels, mijn verdriet 
In mijn falen ontbreekt U niet 
In uw liefde reist U mee 
U bent de rust als het stormt op zee 
U bent de rust als het stormt op zee 
 
In mijn onrust neemt U mijn hand 
In mijn vragen houdt uw Woord stand 
In uw liefde reist U mee 
U bent de rust als het stormt op zee 
U bent de rust als het stormt op zee 
 
God van licht, wees mijn gids 
Leid mij door het donker 
Ik vertrouw op U 
God van licht, wees mijn gids 
Leid mij door het donker 
Veilig naar de kust 
 
Waar U woont 4x 
 
Storm en golven vrees ik niet 
In de morgen zing ik mijn lied 
In uw liefde reist U mee 
U bent de rust als het stormt op zee 
U bent de rust als het stormt op zee 
 
God van licht, wees mijn gids 
Leid mij door het donker 
Ik vertrouw op U 
God van licht, wees mijn gids 



Leid mij door het donker 
Veilig naar de kust 
 
Waar U woont 4x 
 
U schijnt feller, dan de sterren 
Heer, U leidt ons door de storm 
 
U schijnt feller, dan de sterren 
Heer, U leidt ons door de storm 
 
U schijnt feller, dan de sterren 
Heer, U leidt ons door de storm 
 
U schijnt feller, dan de sterren 
Heer, U leidt ons door de storm 
 
God van licht, wees mijn gids 
Leid mij door het donker 
Ik vertrouw op U 
God van licht, wees mijn gids 
Leid mij door het donker 
Veilig naar de kust 
 
God van licht, wees mijn gids 
Leid mij door het donker 
Ik vertrouw op U 
God van licht, wees mijn gids 
Leid mij door het donker 
Veilig naar de kust 
 
Waar U woont 5x 
 
Opening en welkom – Martin Plaggenmars  
 
Gebed  
 
 
 
 



Lied: Opw. 767: ‘Familie’  
Hoe mooi en hoe heerlijk 
Als wij als familie 
Als broers en als zussen 
Om elkaar geven 
 

En open en eerlijk 
Met elkaar omgaan 
De vrede bewaren 
En eensgezind leven 

En het mooiste geschenk 
Wordt ons gegeven 
De zegen van God 
Een eindeloos leven 
 

Hoe mooi en hoe heerlijk 
Als wij als familie 
Als broers en als zussen 
Om elkaar geven 

En open en eerlijk 
Met elkaar omgaan 
De vrede bewaren 
En eensgezind leven 
 

En het mooiste geschenk 
Wordt ons gegeven 
De zegen van God 
Een eindeloos leven 

En het mooiste geschenk 
Wordt ons gegeven 
De zegen van God 
Een eindeloos leven 
 
Schriftlezing: Johannes 6: 1 – 14        NBV 
1 Daarna ging Jezus naar de overkant van het Meer van Galilea (ook wel het 
Meer van Tiberias genoemd). 2 Een grote menigte mensen volgde hem, omdat 
ze gezien hadden welke wondertekenen hij bij zieken deed. 3 Jezus ging de berg 
op, en ging daar met zijn leerlingen zitten. 4Het was kort voor het Joodse 
pesachfeest. 5Toen Jezus om zich heen keek en zag dat die menigte naar hem 
toe kwam, vroeg hij aan Filippus: ‘Waar kunnen we brood kopen om deze 
mensen te eten te geven?’ 6Hij vroeg dat om Filippus op de proef te stellen, 
want zelf wist hij al wat hij zou gaan doen. 7Filippus antwoordde: ‘Zelfs 
tweehonderd denarie zou niet voldoende zijn om iedereen een klein stukje 
brood te geven.’ 8Een van de leerlingen, Andreas, de broer van Simon Petrus, 
zei: 9‘Er is hier wel een jongen met vijf gerstebroden en twee vissen – maar wat 
hebben we daaraan voor zo veel mensen?’ 10Jezus zei: ‘Laat iedereen gaan 
zitten.’ Er was daar veel gras, en ze gingen zitten; er waren ongeveer 
vijfduizend mannen. 11Jezus nam de broden, sprak het dankgebed uit en 
verdeelde het brood onder de mensen die er zaten. Hij gaf hun ook vis, zo veel 
als ze wilden. 12Toen iedereen volop gegeten had zei hij tegen zijn leerlingen: 
‘Verzamel nu de overgebleven stukken brood, zodat er niets verloren 
gaat.’ 13Dat deden ze en ze vulden twaalf manden met wat overgebleven was 



van de vijf gerstebroden die men had gegeten. 14Toen de mensen het 
wonderteken dat hij gedaan had zagen, zeiden ze: ‘Hij moet wel de profeet zijn 
die in de wereld zou komen.’ 
 
Lied: Psalm 103: ‘Loof de Heer, Mijn ziel’. 
Loof de Heer, mijn ziel 
En prijs zijn grote naam 
Loof de Heer, mijn ziel 
Zijn liefde blijft bestaan 
Zijn liefde blijft bestaan 
 

Loof de Heer, mijn ziel 
En prijs zijn grote naam 
Loof de Heer, mijn ziel 
Zijn liefde blijft bestaan 
Zijn liefde blijft bestaan 

Loof de Heer, mijn ziel 
En prijs zijn grote naam 
Loof de Heer, mijn ziel 
Zijn liefde blijft  
Zijn liefde blijft  
Zijn liefde blijft bestaan 
 
Hakiko zingt: ‘Ik zing een lied’  
Ik zing een lied 
een vrolijke noot 
waarmee ik wil vertellen 
God is groot 
God is fantastisch 
veel meer dan oké 
Vind jij dat ook? 
Zing dan met me mee 
 
Halleluja, halleluja 
halleluja, loof de Heer 
Halleluja, halleluja 
halleluja, geef Hem eer 
 
Ik klap in m’n handen 
en stamp met m’n voet 
Iedereen moet horen 
God is goed 
God is geweldig, je hebt geen idee 
Vind jij dat ook? 
Doe dan met me mee 



 
Halleluja, halleluja 
halleluja, loof de Heer 
Halleluja, halleluja 
halleluja, geef Hem eer 
 
Hakiko zingt: ‘God kent jou’  
God kent jou  
vanaf het begin 
helemaal van buiten  
en van binnenin 
Hij kent al je vreugde 
en al je verdriet 
want Hij ziet de dingen 
die een ander niet ziet 
 
En weet je wat zo mooi is 
bij Jezus voel je je vrij 
om helemaal jezelf te zijn 
want Hij houdt van jou 
ja Hij houdt van jou 
ja Hij houdt van jou en mij 
 
Hakiko zingt: ‘U bent die U bent‘  
U bent machtig, U bent groot 
U bent zo geweldig sterk 
machtiger dan een koning 
of een president 
U bent machtig, U bent groot 
U bent zo geweldig sterk 
U bent de allerbeste 
U bent die U bent 
 
U bent de God van hemel en aarde 
de God van het heelal 
de God die alles weet en ziet 
ja, U bent overal 
U bent mijn Vader in de hemel 
ver weg en toch dichtbij 
want door uw Heilige Geest 



woont U in mij 
 
U bent machtig,….. 
 
U bent de God van trouw en van liefde 
de God die eeuwig leeft 
de God die zelfs zijn eigen Zoon 
voor ons gegeven heeft 
dit goede nieuws wil ik vertellen 
ver weg en ook dichtbij 
en ook al valt dit soms niet mee 
U bent bij mij! 
 
U bent machtig,….. 
 
Preek-gesprek  
 
Lied: Opw. 638: ‘Prijs Adonai’  
Wie is als Hij? 
de Leeuw maar ook het Lam 
gezeten op de troon 
Bergen buigen neer 
de zee verheft haar stem 
voor de allerhoogste Heer 
 

Prijs Adonai 
wanneer de zon opkomt 
totdat ze ondergaat 
Prijs Adonai 
alle naties van de aard’ 
alle heiligen; aanbid Hem 

Wie is als Hij? 
de Leeuw maar ook het Lam 
gezeten op de troon 
Bergen buigen neer 
de zee verheft haar stem 
voor de allerhoogste Heer 
 

Prijs Adonai 
wanneer de zon opkomt 
totdat ze ondergaat 
Prijs Adonai 
alle naties van de aard’ 
alle heiligen; aanbid Hem 

Prijs Adonai 
wanneer de zon opkomt 
totdat ze ondergaat 
Prijs Adonai 
alle naties van de aard’ 
alle heiligen; aanbid Hem 
 
Gedicht 



 
Gebed 
 
Collecte: ‘Koop een kip’ – van Jordi en Lisanne Voort in Namibië 
 
Lied: Opw. 798: ‘Houd vol’  
Wij zijn het volk van God 
Wij zijn als vreemdelingen hier met elkaar 
Een leven lang te gast 
Er ligt een hemels vaderland voor ons klaar 
Houd vol, houd vol 
Hij laat niet los 
 
Het is een zegetocht 
Van heiligen en twijfelaars bij elkaar 
Maar kijk, wij lopen nog 
Wij lopen wat God heeft beloofd achterna 
Houd vol, houd vol 
Hij laat niet los 
 
God is voor ons, God is naast ons 
God is altijd om ons heen 
Laat maar komen wat hierna komt 
Want Hij laat ons nooit alleen 
 
En nu wij zijn omringd 
Door zoveel helden die ons voor zijn gegaan 
Nu geven wij niet op 
Het zijn de schouders waarop wij mogen staan 
Houd vol, houd vol 
Hij laat niet los 
 
God is voor ons, God is naast ons 
God is altijd om ons heen 
Laat maar komen wat hierna komt 
Want Hij laat ons nooit alleen 
Hij laat ons nooit alleen 
 
Houd vol, houd vol  4x 
Hij laat niet los 



God is voor ons, God is naast ons 
God is altijd om ons heen 
Laat maar komen wat hierna komt 
Want Hij laat ons nooit alleen 
 
God is voor ons, God is naast ons 
God is altijd om ons heen 
Laat maar komen wat hierna komt 
Want Hij laat ons nooit alleen 
 
Afsluiting en zegen  
 
Zegenlied: Opw.: 845 ‘De zegen’  
De Heer zegent en beschermt jou 
Hij schijnt zijn stralende licht  
genadig op jou 
De Heer ziet jou en bewaart jou 
Hij geeft vrede 
 

De Heer zegent en beschermt jou 
Hij schijnt zijn stralende licht  
genadig op jou 
De Heer ziet jou en bewaart jou 
Hij geeft vrede 

Amen, Amen, Amen 
Amen, Amen, Amen 
 
De Heer zegent en beschermt jou 
Hij schijnt zijn stralende licht  
genadig op jou 
De Heer ziet jou en bewaart jou 
Hij geeft vrede 
 
Amen, Amen, Amen 
Amen, Amen, Amen 
 
Mag zijn goedheid jou omgeven 
Tot in duizend generaties 
Ook je zonen en je dochters 
En hun zonen en hun dochters 
 

Mag zijn goedheid jou omgeven 
Tot in duizend generaties 
Ook je zonen en je dochters 
En hun zonen en hun dochters 

Mag zijn goedheid jou omgeven 
Tot in duizend generaties 
Ook je zonen en je dochters 
En hun zonen en hun dochters 

Mag zijn goedheid jou omgeven 
Tot in duizend generaties 
Ook je zonen en je dochters 
En hun zonen en hun dochters 



 
De Heer zelf zal voor je uitgaan 
Hij omgeeft je, Hij omringt je 
Om je heen en binnen in je 
Hij is bij je, Hij is bij je 
 
In de morgen, in de avond 
Als je weggaat, als je thuiskomt 
In je tranen, in je vreugde 
Hij is bij je, Hij is bij je 
Hij is bij je, Hij is bij je 
Hij is bij je, Hij is bij je 
Hij is bij je 
 
Amen, Amen, Amen 
Amen, Amen, Amen 
 
Amen, Amen, Amen 
Amen, Amen, Amen 
 
Lied na de dienst: ‘Way Maker’ – Leeland  
You are here, moving in our midst 
I worship You, I worship You 
You are here, working in this place 
I worship You, I worship You 
 
Way maker, miracle worker, promise keeper 
Light in the darkness 
My God, that is who You are 
You are 
Way maker, miracle worker, promise keeper 
Light in the darkness 
My God, that is who You are 
 
You are here, turning lives around 
I worship You, I worship You 
You are here, healing every heart 
I worship You, I worship You 
 
 



You are 
Way maker, miracle worker, promise keeper 
Light in the darkness 
My God, that is who You are 
You are 
Way maker, miracle worker, promise keeper 
Light in the darkness 
My God, that is who You are 
 
Even when I don’t see it, You’re working 
Even when I don’t feel it, You’re working 
You never stop, You never stop working 
You never stop, You never stop working 
 
You are 
Way maker, miracle worker, promise keeper 
Light in the darkness 
My God, that is who You are 
You are 
Way maker, miracle worker, promise keeper 
Light in the darkness 
My God, that is who You are 
 


