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Voorgangers: 
Esther de Vegt en Bert Altena 
Muzikale begeleiding: 
Luuk Tuinder 

Met medewerking van diverse vrijwilligers 





Welkom en Openingsgebed 

Lied 216 – Dit is een morgen 

Dit is een morgen als ooit de eerste, 
zingende vogels geven hem door. 
Dank voor het zingen, dank voor de morgen, 
beide ontspringen nieuw aan het woord. 

Dauw op de aarde, zonlicht van boven, 
vochtige gaarde, geurig als toen. 
Dank voor gewassen, grassen en bomen, 
al wie hier wandelt, ziet: het is goed. 

Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen, 
licht dat ooit speelde waar Eden lag. 
Dank elke morgen Gods nieuwe schepping, 
dank opgetogen Gods nieuwe dag. 

Drempelgebed in wisselspraak 

v. Onze hulp is in de naam van de Heer 
a. die hemel en aarde gemaakt heeft 
v. die trouw is tot in eeuwigheid 
a. en niet laat varen het werk van zijn handen. 
v. God van ons leven, zie ons hier bijeen 
    mensen verlangen naar zin en vreugde 
    naar ontmoeting en gemeenschap 



a. kom ons tegemoet met uw liefde 
v. God van alle mensen, hoor ons gebed 
    en laat ons loflied u eren 
a. vervul ons hart en versterk ons geloof 
    hier en nu, vandaag en overal, AMEN 

Lied Lichtcredo, uit Zangen van zoeken en zien 
(Mel. Loof de koning heel mijn wezen) 

Wij geloven in het leven,  
uit de duisternis ontwaakt.  
Wij geloven in de adem  
die ons wakker heeft gemaakt.  
Ja, wij durven te geloven  
in het licht dat mensen raakt.  

Wij geloven in de woorden,  
ons door Jezus voorgedaan.  
Wij geloven in zijn voorbeeld  
dat nog mensen op doet staan.  
Ja, wij durven te geloven  
in het licht, ons voorgegaan.  

Wij geloven in de liefde  
die verdeeldheid overwint.  



Wij geloven in de hemel  
die op aarde dan begint.  
Ja, wij durven te geloven  
in het licht dat ons verbindt.  

Wij geloven in een toekomst,  
die op vrede is gericht.  
Wij geloven in de zoektocht  
naar dat stralend vergezicht.  
Ja, wij durven te geloven  
in het niet te doven licht. 

Afscheid en herbevestiging ambtsdragers 
 
- afscheid van Bartha Kuiper en Ruud Vos 
- lezen van het verhaal van de zondag – Mat. 20: 1 
- 16 
ZKV (Zeer Kort Verhaal) als preek 
- verwelkoming Elly van den Berg en Betsy 
Weemstra 
- herbevestiging Hanna Kooger als ouderling en 
Hans van den Berg als diaken 
- vraagstelling en zegenbede 

Afscheid van de kindernevendienst 



Zingen: Uit hartstocht is een plan ontstaan,  
uit de bundel Zingenderwijs (mel. Uit vuur en 
ijzer) 

Uit hartstocht is een plan ontstaan 
om met elkaar op weg te gaan 
Uit hartstocht is een plan ontstaan 
om samen te geloven / in God die ondeelbaar is, 
een enig God voor mensen is 
die trouw blijft en liefde is 
op aarde en hierboven. 

Uit hartstocht wordt een kerk gebouwd, 
een jonge kerk als eeuwen oud. 
Uit hartstocht wordt een kerk gebouwd: 
De handen uit de mouwen. 
Een kerk niet van steen of hout,  
maar op de Geest van God gebouwd. 
Een huis waar voor jong en oud 
een lied klinkt van vertrouwen. 

Uit hartstocht klinkt een nieuw gezang 
van opgang tot zonsondergang. 
Uit hartstocht klinkt een nieuw gezang 
om samen God te eren. 
En zo één gemeente zijn, / zo samen delen brood 
en wij. 
Een mens voor elkaar te zijn 
Zing: Halleluja. Amen! 



Activiteit 
1.  Emmaüswandeling of – gesprek   

2. Huiskamerconcert (in de kerk) 

3. Voor de kinderen:  
Mini-escaperoom in het Ontmoetingshuis 

Bij terugkomst: 

Kort gesprek met enkele deelnemers 

Lied 991 in wisselzang 

Allen 
De eersten zijn de laatsten, 
wie nakomt gaat voorop, 
zij moeten zich niet haasten 
die leven van de hoop. 

Lage stemmen 
God moge ons behoeden 
wij zien elkander aan, 
de broeder kent de broeder 
als een die voor moet gaan. 

Hoge stemmen 
Zo staat het voorgeschreven, 



zo is het steeds voorzegd, 
wie achter is gebleven 
krijgt eerstgeboorterecht. 

Lage stemmen 
Het onderste komt boven, 
de torens vallen om, 
het woord is aan de doven, 
de waarheid aan de droom. 

Hoge stemmen 
Wie later is geboren 
komt eerder aan de tijd 
wie lager thuisbehoren 
gaan hogerop vrijuit 

Lage stemmen 
Zo hoog zijn Gods gedachten, 
zij gaan de tijden door, 
wie voor was blijft ten achter, 
wie achterbleef gaat voor. 

Hoge stemmen 
Veracht dan niet de kleinen 
en die verloren zijn, 



want God noemt hen de zijnen 
die laatgeboren zijn. 

Allen 
De eersten zijn de laatsten 
wie nakomt gaat voorop! 
Kies dan de goede plaatsen 
en geef uw hart aan God. 

Dankgebed en Voorbeden, 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. 

Toelichting op project Het Goede Leven 



Mededelingen / Inzameling 

Slotlied: Lied 969 

In Christus is noch west noch oost 
in Hem noch zuid noch noord, 
één wordt de mensheid door zijn troost, 
de wereld door zijn woord. 

Tot ieder hart, dat Hem behoort, 
met Hem gemeenschap vindt. 
De dienst aan Hem is ’t gouden koord 
dat allen samen bindt. 

Geliefden, sluit u dan aaneen, 
vanwaar en wie ge ook zijt; 
als kinderen om uw Vader heen 
en Christus toegewijd. 

Laat zuid en noord nu zijn verblijd, 
Hem prijzen west en oost. 
Aan Christus hoort de wereld wijd, 
in Hem is zij vertroost. 

Zegen 

Aansluitend koffiedrinken en ontmoeting


