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OPENEN 

 

 

WOORD VAN WELKOM 

 

 

LIED: 887                      voorafgaand aan de stilte: 

 
1Wees stil en weet: Ik ben uw God. (x3) 

 
2Ik ben het die u helen zal. (x3) 

 
3Op U vertrouw ik, goede God. (x3) 

  

 

MOMENT VAN STILTE 

 
 
LIED: 283, 1, 3-5 
 
1In de veelheid van geluiden 
in het stormen van de tijd 
zoeken wij het zachte suizen 
van het woord, dat ons verblijdt. 
 
3Want wij mensen op de aarde 
raken van het duister moe. 
Als uw hart ons niet bewaarde, 
sliepen wij ten dode toe. 
 
4Laat uw dauw van vrede dalen 
in de voren van de tijd. 
Vat ons samen in de stralen 
van uw goedertierenheid. 
 
5Die ons naam voor naam wilt noemen, 
al uw liefde ons besteedt, 
zingend zullen wij U roemen 
en dit huis zingt bidt met ons mee. 
 
 

     we gaan staan 

BEGINWOORDEN   

 

v. Onze hulp is in de naam van de Ene 

a. die hemel en aarde gemaakt heeft. 

v. Zijn liefde kent geen einde. 

a. Dieper dan Gods hand vallen wij nooit. 

 

v. Daarom: genade voor jou, 

    dat is overvloedige liefde en vrede;  

    voor ieder mens, groot en klein; 

    en voor heel de schepping.  

a. Amen. 

      we gaan zitten 

 

GEBED OM ONTFERMING  

                                    in de veelheid van geluiden        

 

LIED: 858 
 
1Vernieuw in ons, o God, 
uw liefde, lentelicht. 
Herstel ons naar uw beeld en strijk 
het kwaad uit ons gezicht. 
 

2Beadem ons, o Geest, 
met wonderlijke kracht, 
dan opent zich het leven weer, 
een bloem in volle pracht. 
 
3Geef ons, o Christus, deel 
aan levenslang geluk. 
Gedoopt in U, een nieuw bestaan –  
dat slaat geen dood meer stuk.  
 
4Drie-enig God, vervul 
wat U ons hebt beloofd, 
na al ons zoeken U te zien, 
dan staan wij oog in oog. 
 

 

HOREN 

 

 

LIED: 62b         Taizé 

 

v. Mijn ziel vindt rust en vrede  

    bij God alleen: 

    mijn heil komt van Hem. 

a. Ja, bij God alleen  

    vindt mijn ziel rust en vrede.  

 

              de zanggroep zingt deze psalmtekst nu  

                                              in het Frans: 

 

Mon âme se repose en paix sur Dieu seul: 

de lui vient mon salut.  

Oui, sur Dieu seul mon âme se repose,  

se repose en paix. 
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LEZING: Mattheus 11: 25-30 
 
25In die tijd zei Jezus ook: ‘Ik loof u, Vader, Heer van 
hemel en aarde, omdat u deze dingen voor wijzen en 
verstandigen verborgen hebt gehouden, maar ze 
aan eenvoudige mensen hebt onthuld. 26Ja, Vader, 
zo hebt u het gewild. 27Alles is mij toevertrouwd door 
mijn Vader, en niemand dan de Vader weet wie de 
Zoon is, en wie de Vader is, dat weet alleen de Zoon, 
en iedereen aan wie de Zoon het wil openbaren. 
28Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder 
lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven.  
29Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben 
zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie 
werkelijk rust vinden, 30want mijn juk is zacht en mijn 
last is licht.’ 
 

 

MUZIEK: Gymnopédie No. 1                 Erik Satie 

 

OVERDENKING: coronamoe(d)  

  

 

 
 

‘De gewonde engel’, Hugo Simberg        

 

  met LIED: 932 

 
1Rust nu mijn ziel. Laat ze maar roepen, 
dringen om ruimte die God toebehoort. 
Smart kent haar klacht, vreugde haar zingen, 
chaos vraagt een herscheppend woord. 
 
2Rust nu mijn ziel. Zoek niet onrustig 
te vroege vrede, maar geef je aan God. 
Voedsel is het dat niet verzadigt, 
drinken te over, toch kwelt dorst. 
 
3Rust nu mijn ziel. Dit is jouw lichaam, 
jouw lastig lichaam, hoe word je weer heel? 
Soms, even, raakt hemel de aarde; 
God geve dat je ziet en weet. 
 
4Rust nu mijn ziel. Weet je geborgen, 
durf te geloven, hoor: God heeft je lief. 
In pijn en leed deel je in Christus, 
Hij kent de smart, Hij roept: ‘Vrees niet.’ 

 

 

LIED: 910, 1, 3 en 4 

 
1Soms groet een licht van vreugde 
de christen als hij zingt: 
de Heer is ‘t die met vleugels 
van liefde hem omringt. 
Loopt alles ons ook tegen, 
Hij zal ons ‘t goede doen, 
Hij geeft na donkere regen 
een mild en klaar seizoen. 
 

3Hij die met heerlijkheden 
de leliën bekleedt, 
zal ook zijn kinderen kleden, 
Hij kent ons lief en leed. 
Geen schepsel wordt vergeten, 
Hij houdt het al in stand, 
die vogels geeft te eten, 
Hij voedt ons uit zijn hand. 
 
4Al zal geen wijnstok dragen, 
geen vijgenboom zijn vrucht, 
al ligt het veld te klagen 
onder een lege lucht, 
God doet zijn hand toch open, 
zijn lof krijgt stem in mij. 
Daar ik op Hem mag hopen, 
ben ik alleen maar blij. 

 

 

 

DELEN 

 

 

GEDENKEN: Krijn van der Greft  

 

 

LIED: 961         eerst gesproken, dan gezongen                          

 

v. Niemand leeft voor zichzelf. 

a. Niemand sterft voor zichzelf. 

v. Wij leven en sterven voor God onze Heer:  

a. aan Hem behoren wij toe. 

 

 

 

GEBEDEN, ONZE VADER                           met:  

 

a. Zie ons, uw mensen,  

    schenk ons uw vrede.  

   

 

 

MEDEDELINGEN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LIED: 993 
 
1Samen op de aarde, dat beloofde land,  
God zal ons bewaren, want Hij houdt in stand  
 
2wat Hij heeft geschapen met z’n hand, z’n woord.  
Hij zal niet verlaten wat Hem toebehoort.  
 
3’t Westen en het oosten, voor- en nageslacht,  
om zijn naam te troosten zijn zij aangebracht;  
 
4om zijn naam te prijzen gaf Hij zon en maan,  
wijzen en onwijzen gunt Hij één bestaan.  
 
5Israël, Egypte, stem en tegenstem,  
hoogtepunt en diepte – alles zegent Hem,  
 
6want Hij zal verzoenen wat vijandig is,  
nieuwe namen noemen, voor een oud gemis.  
 
7Kerk en wereld samen, vasteland en zee,  
worden ja en amen, ja uit ja en nee. 

 

            we gaan staan 

 

ZEGEN 

 

      we gaan zitten             

                   op aanwijzing verlaten we de kerkzaal  

 

 

MUZIEK 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COLLECTE 
 
Je kunt je bijdrage geven bij het verlaten van de 
kerkzaal in de schalen, via de app Appostel,  
of middels deze link: 
 
https://site.skgcollect.nl/292/pagina/5627/digita le-
collecte .html 
 
1. Diaconie: Kerstactie  
Ieder jaar gaan wijkdiakenen op pad om 
kerstpakketten en giften te brengen bij mensen die 
moeilijk rond kunnen komen en zeker rond de 
feestdagen iets extra’s goed kunnen gebruiken. 
Ook dit jaar zullen de diakenen uit uw gemeente 
dat weer doen. Wij bevelen deze collecte van harte 
bij u aan, want met uw steun zijn de diakenen in 
staat meer mensen uit de wijk te verrassen met een 
pakket of gift.  
2. Goede Herderkerk 
3. Pastoraat: Omzien naar elkaar  
Een luisterend oor, een vriendelijk woord, een 
warm gebaar. Oog hebben voor mensen binnen en 
buiten de kerk is een belangrijk onderdeel van 
gemeente zijn. De Protestantse Kerk in Nederland 
stimuleert gemeenten in hun pastorale taak. De 
kerk als vindplaats van geloof, hoop en liefde ten 
voeten uit. 
 

BLOEMENGROET 

 

De kerkbloemen van deze zondag gaan, beide 

bossen ter bemoediging, naar mw. Bouwmeester 

en naar mw. Wierda. 
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