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Thema: Een goed verhaal 

Umami  Breng ons samen - Sela   
1. U roept ons samen als kerk van de Heer,  
verbonden met U en elkaar. 
Wij brengen U lof, geven U alle eer: 
eendrachtig, veelstemmig en dankbaar. 
Jezus is Gastheer en nodigt ons uit: 
waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis! 
  
2. Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest  
die alles gelooft en verdraagt. 
Streef naar de gaven die God aan ons geeft: 
veelkleurig, verschillend en dienstbaar. 
Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar: 
liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt. 
  
Breng ons samen, één in uw naam. 
Ieder is welkom hier binnen te gaan.  
Samen, één door de Geest; 
verbonden in liefde, die U aan ons geeft. 
  
U roept ons samen voor Woord en gebed, 
als deel van uw kerk wereldwijd. 
Wij bidden om vrede, verzoening en recht; 
gebruiken met vreugde de maaltijd. 
Wij breken het brood en verstaan het geheim, 
om samen uw kerk en van Christus te zijn. 
  
Wij belijden één geloof en één Heer; 
zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer. 
Heer, geef vrede die ons samenbindt. 
Vader, maak ons één! 

Welkom en mededelingen 

Intochtslied           Psalm 78: 1 en 2  
1. Mijn volk, ik ga geheimen openleggen. 
Wend nu het oor tot wat ik u zal zeggen. 
Verborgenheden wil ik openbaren, 
een van oudsher ons doorgegeven mare, 
roemrijke daden door de Heer volbracht, 
zijn grote wonderen en zijn grote kracht. 

2. Laat ons wat onze vaderen vertelden 
doorgeven en aan onze kinderen melden. 
’t Getuigenis aan Israël geschonken, 
het heil dat van de hemel heeft geklonken, 
het is een licht dat ons ten leven leidt, - 
ons en al wie door ons wordt ingewijd. 

Stil gebed    
Onze hulp is in de naam van de Heer 
die hemel en aarde gemaakt heeft, 



die trouw houdt tot in eeuwigheid 
en niet laat varen het werk van zijn handen. 
Groet 

Klein Gloria 

Openingsgebed 

Zingen  Heer wijs mij uw weg 
1. Heer, wijs mij uw weg en leid mij als een kind 
dat heel de levensweg slechts in U richting vindt.  
Als mij de moed ontbreekt om door te gaan, 
troost mij dan liefdevol en moedig mij weer aan. 
  
2. Heer, leer mij uw weg, die zuiver is en goed. 
Uw woord is onderweg als een lamp voor mijn voet. 
Als mij het zicht ontbreekt, het donker is, 
leid mij dan op uw weg, de weg die eeuwig is. 
  
3. Heer, leer mij uw wil aanvaarden als een kind 
dat blindelings en stil U vertrouwt, vrede vindt. 
Als mij de wil ontbreekt uw weg te gaan, 
spreek door uw Woord en Geest mijn hart en leven aan. 
  
4. Heer toon mij uw plan; maak door uw Geest bekend 
hoe ik U dienen kan en waarheen U mij zendt. 
Als ik de weg niet weet, de hoop opgeef, 
toon mij dat Christus heel mijn weg gelopen heeft. 

Gesprek met de kinderen 

Meerkeuze:   preek ‘een goed verhaal van Paulus?!’ met tussenzang 
   lied schrijven, op melodie Psalm 134 
   gesprek ‘een goed verhaal’ 
   tentoonstelling ‘een goed verhaal’ 
   Bijbelverhaal in Lego 

Aangenaam kennis te maken…Paulus    
Zingen  Lied 727: 1 t/m 4 
1. Voor alle heiligen in de heerlijkheid 
die U beleden in hun aardse strijd, 
zij uw naam lof, o Jezus, te allen tijd! 
Halleluja, halleluja! 

2. Gij waart hun rots, hun burg en al hun macht; 
Gij, Heer, hun loods en licht in storm en nacht; 
Gij hebt uw pelgrims veilig thuisgebracht. 
Halleluja, halleluja! 

3. Maak al uw strijders in dit aards gevecht 
moedig als hen wier pleit reeds werd beslecht 
tot aan de tijd die Gij hebt toegezegd. 
Halleluja, halleluja! 



4. Hun is de prijs, de lauwerkrans, de kroon, 
toch zijn wij één, zij zingend voor de troon, 
wij in de wereld, wachtend op Gods Zoon. 
Halleluja, halleluja! 

Sst…vrouwen moeten zwijgen  
Lezen   1 Korintiërs 14: 34-35 en 1 Timoteüs 2: 11-15 

Zingen  Lied 969: 1 t/m 3  
1. 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. 

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

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

Niets kan ons scheiden 
Lezen   Romeinen 8: 38, 39 

Zingen  Lied 902: 1, 2, 5 en 6  
1. Is God de Heer maar voor mij, 
wat zou mij tegen zijn? 
Ik roep: ‘Ach Here, hoor mij!’ 
En wat mij kwelt wordt klein. 
Al heeft zich ook verheven 
de macht van hel en dood, 
ik heb voor heel mijn leven 
in God mijn bondgenoot. 

2. De grond van mijn vertrouwen 
is Christus, – in zijn bloed 
is voor wie op Hem bouwen 
Gods heil in overvloed. 
Ik vind in eigen leven 
niets lieflijks hier op aard; 
wat Hij mij heeft gegeven 
alleen is minnenswaard. 

5. Wat er mij ook gebeure, 
in eeuwigheid zijt Gij, 
en wat ter wereld, Here, 
zou scheiden U en mij? 
Al tonen zich verbolgen 
de groten van de tijd, 
geen honger of vervolging, 
niets dat mij van U scheidt. 

6. Mijn hart wil blij opspringen, 
het kan niet treurig zijn, 
ik lach en loop te zingen 
in louter zonneschijn. 
De zon die staat te stralen, 
o Jezus, dat zijt Gij. 
Ik dank U duizend malen, – 
wat zijt Gij goed voor mij! 

Iedereen komt weer terug 

Zingen  Lied workshop 

In memoriam Sijbren Mensonides 
Zingen  Psalm 68: 10 (o.b.) 
Geloofd zij God met diepst ontzag,  
Hij overlaadt ons, dag aan dag, 
met zijne gunstbewijzen. 
Die God is onze zaligheid, 
wie zou die hoogste Majesteit, 
dan niet met eerbied prijzen. 
Die God is ons een God van heil, 
Hij schenkt, uit goedheid, zonder peil, 



ons 't eeuwig, zalig leven. 
Hij kan, en wil, en zal in nood, 
zelfs bij het naad’ren van den dood, 
volkomen uitkomst geven. 

Gebeden 

Collecte  Kinderen komen terug uit de Oppas 

Slotlied   Ga maar gerust 
   tekst: Sytze de Vries - melodie: Finlandia 
1. Ga maar gerust, want ik zal met je mee gaan 
Ik ben je baken, ook in de diepe nacht 
Ik ben de stem, die steeds in jou zal opstaan   
Ik ben de hand, die op je vriendschap wacht 
Ik ben het licht dat voor je voeten uitgaat 
Ik ben de wind waardoor je adem haalt 

2. Ga maar gerust, want ik zal met je mee gaan 
Ik ben de zon, waardoor het donker knielt 
Ik ben de groet, waarmee ook jij kunt opstaan   
Ik ben de hoop, dat zaad diep in je ziel 
Ik ben het lied, dat fluistert in de bomen 
Ik ben de dag, die schemert in je droom 

Wegzending en zegen  
Zingen ‘Amen’


