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MUZIEK 

 

WOORD VAN WELKOM  

 

AANVANGSLIED: 274 

 

Wij komen hier ter ere van uw naam 

rond de verhalen die geschreven staan, 

wij schuilen weg als vogels in het riet 

zoekend naar warmte, naar een ander lied. 

 

Ontferm u God, kyrie eleïson, 

wees ons nabij, kijk speurend naar ons om, 

kom met uw vrede, uw barmhartigheid, 

zonder U raken wij de liefde kwijt. 

 

Wij leven samen van uw gloria, 

dank voor het leven, dank U voor elkaar, 

geef ons uw geestdrift, vuur ons leven aan, 

leg zo uw glimlach over ons bestaan. 

 

We gaan staan 

 

BEGINWOORDEN 

 

v. Zomaar dit dak boven onze hoofden, 

a. deur die naar stilte openstaat. 

v. Muren van huid, ramen als ogen, 

a. speurend naar hoop en dageraad. 

v. Huis dat een levend lichaam wordt 

a. als wij er binnengaan,  

    om recht voor God te staan. 

 

v. De Heer zij met je! 

a. Ook met jou zij de Heer! 

v: Onze hulp is de Naam van de Heer 

a. die hemel en aarde gemaakt heeft. Amen.  

  

We gaan zitten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KYRIË – We noemen de namen van gemeente-

leden die in coronatijd zijn gestorven 

 

• Inleiding  

• Lied 916, 1 en 3 (op melodie van lied 444) 

 

Je kunt niet dieper vallen dan in Gods eigen hand, 

waarmee Hij ons barmhartig omvat aan alle kant. 

 

Door God zijn wij omgeven zoals wij hier bestaan. 

In Hem zullen wij leven en tot zijn feest ingaan. 

 

We gaan staan 

 

• Gebed 

• Namen in het licht 

• Lied 961 (eerst door allen gesproken, dan 

door het koor gezongen): 

 

v. Niemand leeft voor zichzelf, 

    Niemand sterft voor zichzelf. 

a. Wij leven en sterven voor God onze Heer, 

    aan Hem behoren wij toe. 

 

We gaan zitten 

 

PSALM 23 in beurtspraak  

(vertaling: Huub Oosterhuis) 

 

v. Jij mijn herder?  

a. Niets zou mij ontbreken.  

v. Breng mij naar bloeiende weiden  

    doe mij liggen aan vlietend water  

a. dat mijn ziel op adem komt  

    dat ik de rechte sporen weer kan gaan  

    achter jou aan.  

v. Jij mijn herder?  

a. Niets zal mij ontbreken.  

v. Moet ik de afgrond in, de doodsvallei,  

    ik zal bang zijn – ben jij naast mij,  

a. ik zal niet doodgaan van angst.  

 

v. Jij hebt de tafel al gedekt –  

    mijn spotters weten niet wat ze zien:  

a. dat jij mijn voeten wast, ze zalft met balsem 

    mij inschenkt,  

v. drink maar, zeg je.  

a. Niets zal mij ontbreken.  

v. Laat het zo blijven, dit geluk deze genade,  

    al mijn levensdagen.  

a. Dat tot in lengte van jaren  

    ik wonen zal bij jou in huis.  

    Jij mijn herder, niets zal mij ontbreken. 

 

 



GLORIA – Viering van de doop 

 

• Inleiding  

• Lied: 351: 1 

 

In U zijn wij begrepen, 

in U zijn wij gedoopt. 

Uw dood werd ons ten teken, 

uw leven onze hoop. 

Nu weten wij voorgoed: 

Gij zult ons nooit begeven, 

uw lichaam is ons leven, 

uw offer is ons bloed. 

 

• Gebed 

• Doopvragen  

• Doop 

• Lied: 969, 1 en 2 (gezongen en gesproken) 

 

In Christus is noch west nog oost       koor 

in Hem noch zuid noch noord, 

één wordt de mensheid door zijn troost,  

de wereld door zijn woord. 

 

Tot ieder hart, dat Hem behoort,       allen 

met Hem gemeenschap vindt. 

De dienst aan Hem is ’t gouden koord 

dat allen samen bindt.  

 

We gaan staan 

 

• Verwelkoming 

 

v. Gemeenteleden van de Goede Herderkerk, 

    zijn jullie bereid om Ashkan op te nemen in deze 

    gemeente van gelovige mensen, om mee te 

    werken aan zijn levensgeluk, en om hem mee te 

    nemen op weg naar Gods koninkrijk? 

a. Ja, van harte!  

    Welkom, kind van God,  

    welkom in de kerk van Christus:  

    wereldwijd en hier in ons midden! 

 

We gaan zitten 

 

• Doopgeschenken 

• Vervolg lied: 969, 3 en 4 

 

Geliefden, sluit u dan aaneen,        koor 

Vanwaar en wie g’ook zijt; 

Als kind’ren 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. 

 

 

MOMENT VOOR JONG EN OUDER – 

Een stap van Kinderkring naar Godmode 

 

GEBED BIJ HET OPENEN VAN DE SCHRIFT 

 

LEZING: Romeinen 8: 31-39 

 
31Wat moeten wij hier verder over zeggen? Als God 
voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn? 32Zal hij, 
die zijn eigen Zoon niet heeft gespaard, maar hem 
omwille van ons allen heeft prijsgegeven, ons met 
hem niet alles schenken? 33Wie zal Gods 
uitverkorenen aanklagen? God zelf spreekt hen 
vrij. 34Wie zal hen veroordelen? Christus Jezus, die 
gestorven is, meer nog, die is opgewekt en aan de 
rechterhand van God zit, pleit voor ons. 35Wat zal 
ons scheiden van de liefde van Christus? 
Tegenspoed, ellende of vervolging, honger of 
armoede, gevaar of het zwaard? 36Er staat 
geschreven: ‘Om u worden wij dag na dag gedood 
en afgevoerd als schapen voor de slacht.’ 37Maar 
wij zegevieren in dit alles glansrijk dankzij hem die 
ons heeft liefgehad. 38Ik ben ervan overtuigd dat 
dood noch leven, engelen noch machten noch 
krachten, heden noch toekomst, 39hoogte noch 
diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons 
zal kunnen scheiden van de liefde van God, die hij 
ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer. 

 

LIED: 568a 

 

Ubi caritas et amor, ubi caritas, Deus ibi est. 

 

Vertaling: Waar vriendschap en liefde is, daar is 

God. 

 

VERBONDENHEID – Enkele gedachten 

 

LIED: 636 

 

Liefde is licht, opnieuw geboren, 

wakker uit nacht en eenzaamheid; 

liefde wil strelen niet verstoren 

hunkering naar geborgenheid. 

Liefde heeft handen, ogen, oren, 

zo open als de dageraad: 

liefde heeft nooit de hoop verloren –  

liefde leeft langer dan de haat. 

 

Liefde is licht, laat zich niet vangen, 

komt door gesloten deuren heen, 

biedt aan de woede beide wangen, 

breekt harten harder dan een steen. 

Liefde kan legers overwinnen, 

springt hoger dan de hoogste muur, 

blust, door de vijand te beminnen, 

haarden van hoog oplaaiend vuur. 

 

Liefde is licht, uit Hem geboren 

die zelf de bron van liefde is; 

Hij heeft zijn kind aan ons verloren, 

Pasen schrijft zijn geschiedenis. 

Laat dan uw ziel in zonlicht dopen; 

weg boze dromen – wees gerust! 

Boven jou gaat de hemel open: 

Gods liefde die ons wakker kust. 



ANTWOORD – Ambtsdragers treden af en aan 

 

• Inleiding  

• Belofte en zegen 

• Vraag aan onze gemeente 

• Lied 362: ‘Hij die gesproken heeft een 

woord dat gáát’, 1 en 2 

 

Hij die gesproken heeft een woord dat gáát, 

een tocht door de woestijn, een weg ten leven, 

een spoor van licht dat als een handschrift staat 

tegen de zwartste hemel aangeschreven: 

Hij schept ons hier een nieuwe dageraad, 

Hij roept ons aan: ‘Ik zal jou niet begeven’. 

 

Hij die ons in zijn dienstwerk heeft gewild, 

die het gewaagd heeft onze hand te vragen; 

die ons uit angst en doem heeft weggetild 

en ons tot hier op handen heeft gedragen; 

Hij die verlangen wekt, verlangen stilt –  

vrees niet, Hij gaat met ons, een weg van dagen. 

 

 

GEBEDEN  

v. …(na elke bede): Zo bidden wij allen:  
a: Hoor ons bidden, God, en luister. 
    Wees nabij in licht en duister. 

 

Stil gebed, Onze Vader 

 

MEDEDELINGEN 

 

We gaan staan 

 

SLOTLIED: 418, 1, 2, en 4  

(gezongen en gesproken) 

         koor 

God, schenk ons de kracht dicht bij U te blijven,  

dan zal ons geen macht uit elkander drijven. 

Zijn wij in U één, samen op uw wegen 

dan wordt ons tot zegen lachen en geween. 

 

Niemand kan alleen, Heer uw zegen dragen; 

Zegen drijft ons heen naar wie vrede vragen. 

Wat Gij schenkt wordt meer naar gelang wij delen, 

horen, helpen, helen, - vruchtbaar in de Heer.  

                                                                  

 

 

 

God, schenk ons de kracht           allen 

dicht bij U te blijven, 

dan zal ons geen macht uit elkander drijven. 

Zijn wij in U één, samen op uw wegen 

dan wordt ons tot zegen lachen en geween. 

 

ZEGEN 

a. Amen (gesproken) 

 

We gaan nog even zitten 

 

MUZIEK 

 

Op aanwijzing verlaten we de kerkzaal 

 

 

 

 

COLLECTE:  

 

Uitgangscollecte bij het verlaten van de kerkzaal,  

 

over te maken naar het bankrekeningnummer 

NL24ABNA0437038769 o.v.v. Goede Herderkerk,  

 

of middels deze QR code: 

 

 
 

1. Plaatselijke instellingen 

2. Kerk 

3. Jeugdwerk (Kliederkerk) 

 

BLOEMENGROET: 

 

Naar dhr. en mevr. Sietses en naar  

mevr. van der Heide-Louwen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


