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Thema: Knecht zoekt vrouw 
kerkdienst met en voor mensen met een verstandelijke beperking 
mmv koor Ziezo olv Elsbeth Huls 

Welkom en mededelingen 

Intochtslied  Lied 288 
Goedemorgen, welkom allemaal.  
Ik met mijn en jij met jouw verhaal.  
Lachen, huilen, vrolijkheid en pijn. Alles mag er zijn. 
God ik vraag U, kom in onze kring.  
Wees er bij, wanneer ik bid en zing.  
Ik met mijn en U met uw verhaal, verteld in mensentaal. 

Aansteken Paaskaars + kaars van verbondenheid 
Zingen  Kaars, jij mag branden 
Kaars, jij mag branden: je geeft aan ons je licht. 
Jij bent een teken: God houdt ons in het zicht. 

Ziezo   Votum en groet 
Here God, wij zijn hier samen, maar voordat we verder gaan, 
willen wij aan U belijden: Heilig is uw naam. 
U schiep de hemel en de aarde, altijd blijft uw trouw bestaan. 
U laat nooit los wat U gemaakt heeft, heilig is uw naam. 

Refrein: 
Wij zingen: God, wilt U ons helpen, hier op dit moment, 
leren en ontdekken hoe groot en goed U bent. 
Wij hebben U nodig, nu en voor altijd. 
Laat uw Geest ons leiden, tot in eeuwigheid. 

God zegt: Ik geef jou genade. Wat je ook hebt fout gedaan 
wil en zal Ik jou vergeven, heilig is mijn naam. 
Ook geef Ik aan jou mijn vrede, die je nergens anders vindt. 
Ik bescherm je, heel je leven. Ik hou van jou, mijn kind. 
(Refrein) 

Openingsgebed 

Ziezo + allen  Machtig God, Sterke Rots - Opw. 277 
Machtig God, sterke Rots, 
U alleen bent waardig. 
Aard' en hemel prijzen U, 
glorie voor uw naam. 
Prijst de Vader, prijst de Zoon. 
Prijst de Geest, die in ons woont. 
Prijst de Koning der heerlijkheid. 
Prijst Hem tot in eeuwigheid. 

Lam van God, hoogste Heer, 
heilig en rechtvaardig, 
stralend Licht, Morgenster, 
niemand is als U. 
Prijst de Vader, prijst de Zoon. 
Prijst de Geest, die in ons woont. 
Prijst de Koning der heerlijkheid. 
Prijst Hem tot in eeuwigheid. 



Bijbel overhandigen 
Zingen  Lees je Bijbel, bid elke dag - ELB 459 
Lees je bijbel,  
bid elke dag (3x) 
Lees je bijbel, bid elke dag,  
dat je groeien mag (3x)  
Lees je bijbel, bid elke dag, dat je groeien mag. 
 
Verhaal  Knecht zoekt vrouw - navertelling Genesis 24 

Zingen  Psalm 105: 1 en 3 
1. Loof God de Heer, en laat ons blijde 
zijn glorierijke naam belijden. 
Meld ieder volk en elk geslacht 
de wonderen die God volbracht. 
Gij die van harte zoekt de Heer, 
verblijd u, geef zijn naam de eer. 

3. God, die aan ons zich openbaarde, 
regeert en oordeelt heel de aarde. 
Zijn woord wordt altoos trouw volbracht 
tot in het duizendste geslacht. 
’t Verbond met Abraham zijn vrind 
bevestigt Hij van kind tot kind. 

Uitleg en verkondiging 

Ziezo   Kom aan boord  
1. Voor de zieken - voor de armen 
voor de mensen met verdriet 
voor het kind dat blijft proberen 
maar toch denkt: het lukt me niet 
voor de zwerver die moet zwerven 
en geen plek heeft waar hij hoort 
is er altijd nog die Ene en die roept: kom maar aan boord! 

Refrein (allen) 
Kom aan boord 
ook voor jou is er een plekje 
waar je hoort 
laat de hoop niet langer varen 
kom aan boord 
sta niet doelloos aan de kant 
want er is een hart vol liefde 
pak die uitgestoken hand 

2. Voor het meisje dat blijft denken 
alles gaat bij mij steeds mis 
voor de jongen die al vaker 
uit de boot gevallen is 
voor het kindje dat nog nooit 
van trouw of liefde heeft gehoord 
is er altijd nog die Ene en die roept: kom maar aan boord! 
Refrein (allen) 

Gebeden 
Ziezo   Onze Vader in de hemel, maak alles nieuw 
Onze vader in de hemel, maak alles nieuw. 
Geef uw naam aan deze wereld, maak alles nieuw.  
Breng uw koninkrijk tot leven, maak alles nieuw.  
Wees de hemel, wees de aarde, maak alles nieuw. 
Geef het brood in onze dagen, maak alles nieuw. 
En vergeef ons onze schulden, maak alles nieuw. 



Laat ons ook elkaar vergeven, maak alles nieuw. 
God verlos ons van het kwade, maak alles nieuw. 

Aankondiging collecte 

Kinderen komen terug uit oppas 

Slotlied  Ga in vrede, ga in liefde 
Ga in vrede, ga in liefde, 
ga in de kracht van onze Heer 
met zijn blijdschap en zijn zegen. 
Ga met God, tot de volgende keer. 

Dit is mijn gebed voor jou, 
elke dag steeds weer: 
Ga in vrede… 

Wegzending en zegen Zingen ‘amen’ 


