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Met medewerking van de oeccumenische 

Studie- en Werkgroep West-Vlaanderen 

 

 

Namens de kerkenraad van de Protestantse Kerk Brugge 
wensen wij u een gezegende dienst! 
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Dienst van de voorbereiding 

Orgelspel 

Woord van welkom en mededelingen 

Stil gebed, bemoediging en groet – we staan recht - 

Psalm 72 ‘Geef Heer, de koning uwe rechten’, vers 1-2 

door cantors – u mag zachtjes meezingen – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Zolang de zon des daags zal rijzen, 

de maan schrijdt door de nacht, 

moet al het volk hem eer bewijzen, 

hem loven elk geslacht. 



~ 5 ~ 

 

Hij moge mild zijn als de regen, 

het land tot lafenis. 

Vrede zal bloeien allerwegen, 

totdat geen maan meer is. 

Drempelgebed 

Orgelspel 

Apostolische geloofsbelijdenis 

Nodiging 

- We staan recht - 

 Allen:  Ik geloof in God, de almachtige Vader, 

Schepper van hemel en aarde. 

En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, 

die ontvangen is van de heilige Geest, 

en geboren uit de maagd Maria; 

die geleden heeft onder Pontius Pilatus, 

gekruisigd is, gestorven en begraven; 

die neergedaald is ter helle, 

de derde dag verrezen uit de doden; 

die opgevaren is ten hemel, 

en zit aan de rechterhand van God, 

zijn almachtige Vader; 

vandaar zal Hij komen oordelen 

de levenden en de doden. 

Ik geloof in de heilige Geest; 

de heilige katholieke Kerk; 

de gemeenschap van de heiligen; 

de vergiffenis van de zonden; 

de verrijzenis van het lichaam; 

het eeuwig leven. 

Amen. 
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Dienst van het Woord 

Introductie: ‘Opgejaagd en achternagezeten’ 

Gebed bij de opening van de Schrift 

Eerste lezing: 1 Samuël 23:14-23 

Lied 898 ‘Een vaste burcht is onze God’, vers 1-2 

Liedrecitatie, op de achtergrond klinkt zachtjes de melodie 

V: Een vaste burcht is onze God, 

 een wal die t kwaad zal keren; 

 zijn sterke arm houdt buiten schot 

 wie zich niet kan verweren. 

 De vorst van het kwaad, 

 de aartsvijand staat 

 geharnast in ’t veld; 

 in list en in geweld 

 kan geen hem evenaren. 

 Al onze macht is ijdelheid: 

 wij gaan terstond verloren, 

 wanneer de held niet voor ons strijdt, 

 die God heeft uitverkoren. 

 Zo Gij ’t nog niet wist: 

 Jezus Christus is ‘t, 

 de Heer van ’t heelal, 

 die overwinnen zal, - 

 God zelf staat ons terzijde. 

Tweede lezing: Handelingen 9:1-12, 17-19 
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Luisterlied: ‘Wir glauben all einen Gott’ – Johann Walter 

Wir glauben all an einen Gott 

Schöpfer Himmels und der Erden, 

Der sich zum Vater geben hat, 

Dass wir seine Kinder werden. 

Er will uns allzeit ernähren, 

Leib und Seel auch wohl bewahren, 

Allem Unfall will er wehren, 

Kein Leid soll uns widerfahren. 

Er sorget für uns, hüt’ und wacht, 

Es steht alles in seiner Macht. 

Derde lezing: 1 Korintiërs 1:10-16 

Laudate omnes gentes – Psalm 117:1 

door cantors – u mag zachtjes meezingen –  

Laudate omnes gentes, laudate Dominum. 
Laudate omnes gentes, laudate Dominum. 

Vertaling: Alle volken, loof de Heer! 

Preek 

Orgelspel  

  

Saul en David in de grot 
Rembrandt van Rijn - 1657 
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Lied 968 ‘De ware kerk des Heren’, vers 1, 3 en 5 

door cantors – u mag zachtjes meezingen – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Al heeft men haar geteisterd, 5. Met God zijn wij verbonden, 

al wordt zij onderdrukt,  met Vader, Zoon en Geest, 

door dwalingen verbijsterd,  met alwie overwonnen, 

door strijd uiteengerukt,  alwie zijn trouw geweest. 

de stem der martelaren  Bewijs ons uw genade, 

roept uit: o Heer, hoe lang?  dan zingen wij bevrijd 

De nacht is vol gevaren,  de glorie van uw daden, 

de morgen vol gezang.  in tijd en eeuwigheid. 
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Dienst van de gebeden en gaven 

Vredeswens met antwoordrespons – door cantors - 

V: Christus’ liefde heeft ons tot eenheid gebracht. 
 Laat ons juichen en blij zijn in Hem! 
 Laat ons toch oprecht beminnen: 
 de God die leeft, die liefde is 
 en van harte goed zijn voor elkaar. 

Waar vriendschap is en liefde, daar is God 2x 

V: Laat ons nu wij hier tezamen zijn, 
 zorgen dat er geen verdeeldheid heerst, 
 geen wrok meer, geen onenigheid. 
 Moge Christus in ons midden zijn. 

Waar vriendschap is en liefde, daar is God 2x 

V: Mogen wij de glorie zien van de Allerhoogste God 
 met allen die daar al zijn,  

verheerlijkt in het licht, uw Aangezicht. 
 De vreugde zal zuiver zijn en zonder maat 
 en duren van eeuwigheid tot in eeuwigheid. 

Waar vriendschap is en liefde, daar is God 2x 

V: En geven wij dan ook aan elkaar 
 een teken van vrede. 
 Laten wij daarvoor recht staan 
 en samen deze woorden van vrede uitspreken: 

- We staan recht - 

Allen: Wij wensen elkaar de vrede. 
 Wij willen bouwen aan verbondenheid. 
 Wij willen bruggen slaan 
 en met elkaar op weg gaan 
 als mensen van de Weg. 

Dankgebed en voorbeden 
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Oecumenisch Onze Vader 

Allen:  Onze Vader die in de hemel zijt 

uw naam worde geheiligd 

uw koninkrijk kome 

uw wil geschiede 

op aarde zoals in de hemel 

geef ons heden ons dagelijks brood 

en vergeef ons onze schulden  

zoals ook wij onze schuldenaars vergeven 

leid ons niet in verzoeking 

maar verlos ons van de boze. 

Want van U is het koninkrijk 

en de kracht en de heerlijkheid 

in eeuwigheid.  

Amen. 

Dankwoord Ds. Jelle Brouwer 

Dankwoord Mgr. Lode Aerts 

Zending en zegen 
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Lied 416  ‘Ga met God en Hij zal met je zijn’, vers 1 en 4 

door cantors – u mag zachtjes meezingen –  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Ga met God en Hij zal met je zijn, 

tot wij weer elkaar ontmoeten, 

in zijn naam elkaar begroeten. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 

Orgelspel 
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Du süße Lieb, schenk uns deine Gunst 
Laß uns empfinden der Liebe Brunst 

Daß wir uns von Herzen einander lieben 
Und im Friede auf einem Sinn blieben.  

Zangboek van Wittenberg uit 1524 

 
 
 

 
 

 
 

Geef, heil’ge liefde in overvloed, 
Doe ons hart ontvlammen in uw gloed, 

Dat wij één van zinnen elkaar beminnen 
Alle twist en tweedracht overwinnen. 

Kyrieleis 

 
 
 
 
 


