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Thema: Bezint eer ge begint 
Herbevestiging ambtsdragers 

Welkom en mededelingen 
aansteken kaars van verbondenheid 

Intochtslied  Psalm 111: 1 en 2 
1. Van ganser harte loof ik Hem 
in ’t midden van Jeruzalem, 
de Heer in ’t midden der getrouwen. 
Groot zijn de daden van de Heer, 
Hij doet wie lust heeft aan zijn leer 
de schoonheid van zijn heil aanschouwen. 

2. Zijn doen is louter majesteit, 
zijn luister, zijn gerechtigheid 
houdt eeuwig stand, blijft eeuwig gelden. 
Genadig en barmhartig is 
de Heer, en zijn gedachtenis 
eeuwig waar Hij zijn daden stelde. 

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  Lied 287: 1, 2 en 5 
1. Rond het licht dat leven doet 
groeten wij elkaar met vrede; 
wie in voor- of tegenspoed 
zegen zoekt, mag binnentreden, – 
bij de Heer zijn wij hier thuis, 
kind aan huis. 

2. Rond het boek van zijn verbond 
noemen wij elkaar bij name, 
roepen wij met hart en mond 
levenswoorden: ja en amen – 
als de kerk van liefde leest 
is het feest! 

5. Rond het licht dat leven doet 
groeten wij elkaar met vrede. 
Paaslicht straal ons tegemoet, 
zegen wie uw liefde delen, – 
licht dat dit geheim behoedt: 
God is goed. 

Gesprek met de kinderen 
Zingen  Kaarsenlied 
1. Wij gaan voor even uit elkaar,  
en delen nu het licht. 
dat licht vertelt ons iets van God,  
op Hem zijn wij gericht. 

2. Wij geven Gods verhalen door: 
en wie zich openstelt  
ervaart misschien een beetje licht 
door wat er wordt verteld. 

3. Straks zoeken wij elkaar weer op en elk heeft zijn verhaal. 
het licht verbindt ons met elkaar: het is voor allemaal.  



Kinderen naar de Kinderkerk 

Lezen   Lucas 14: 25-35 
door Peter Lotterman 
Grote mensenmenigten trokken met Jezus mee. Hij wendde zich tot hen en zei: ‘Wie Mij 
volgt, maar niet breekt met zijn vader en moeder en vrouw en kinderen en broers en zus-
sen, ja zelfs met zijn eigen leven, kan niet mijn leerling zijn. Wie niet zijn kruis draagt en 
achter Mij aan komt, kan niet mijn leerling zijn. 
Want wie van jullie die een toren wil bouwen gaat niet eerst de kosten berekenen, om te 
zien of hij wel genoeg heeft voor de bouw? Als hij het fundament gelegd heeft maar de 
bouw niet kan voltooien, zal iedereen die dat ziet hem uitlachen en zeggen: “Die man be-
gon te bouwen, maar afmaken kon hij het niet.” En welke koning die eropuit trekt om met 
een andere koning oorlog te voeren, zal niet eerst bij zichzelf te rade gaan of hij wel met 
tienduizend man kan optrekken tegen iemand die met twintigduizend man tegen hem op-
rukt? Als hij dat niet kan, stuurt hij eerst, wanneer de troepen nog ver van elkaar verwij-
derd zijn, een gezant om naar de voorwaarden voor vrede te vragen. Zo geldt ook voor 
jullie: wie geen afstand doet van al zijn bezittingen, kan mijn leerling niet zijn. Zout is iets 
goeds. Maar als ook het zout zijn smaak verliest, hoe kunnen we het dan zijn kracht terug-
geven? Ook voor de bemesting van de grond is het niet meer bruikbaar, dus wordt het 
weggegooid. Wie oren heeft om te horen, moet goed luisteren!’ 

Zingen  Lied 313: 1 en 2 
1. Een rijke schat van wijsheid 
schonk God ons in zijn woord. 
Heb moed, gij die op reis zijt, 
want daarmee kunt gij voort. 
Gods woord is ons een licht, 
en elk die in vertrouwen 
daarnaar zijn leven richt, 
die zal erin aanschouwen 
des Heren aangezicht. 

2. God opent hart en oren, 
opdat wij in geloof 
zijn roepstem zouden horen, 
voor and´re stemmen doof. 
Gods woord gordt mensen aan, 
om zonder te versagen 
het smalle pad te gaan 
en stil het kruis te dragen 
achter hun Heiland aan. 

Uitleg en verkondiging 

Orgelspel 

Zingen  Wil je opstaan en Mij volgen? 
   Iona 40: 1, 2, 3 en 4 
1. Wil je opstaan en Mij volgen als Ik noem je naam? 
Wil je dienen in ’t verborgen, zonder roem of faam? 
Wil je leven op de wind, broos en kwetsbaar als een kind? 
Zul je geven wat Ik vind in jou en jij in Mij? 

2. Wil je gaan op nieuwe wegen, steil en ongewis?  
Wil je zijn tot hoed' en zegen voor wie vreemd'ling is?  
Val je niet een mens te hard die in leugens is verward?  
Hoor je 't kloppen van mijn hart in jou en jij in Mij?  

3. Wil je gids zijn voor de blinde die je smeekt: 'Help mij!'  
Wil je vechten voor een kind, gevangen en onvrij?  
Zie je in ontferming aan, ieder die alleen moet gaan,  
opdat groeie mijn bestaan in jou en jij in Mij?  

4. Wil je zien dat wat Ik zie: jouw gaven velerlei!  
Wil je luist'ren als Ik zeg: 'Een koningskind ben jij!’  
Wil je geven wat je hebt, dat de wereld zich herschept  



en mijn leven wordt gewekt in jou en jij in Mij?  

Afscheid en herbevestiging ambtsdragers 

Voorstellen Pastoraal Wijkbezoeker 

Zingen  Wil je opstaan en Mij volgen? 
   Iona 40: 5 
5. Heer van liefde en van licht, vervul mij met uw Geest.  
Laat mij zijn op U gericht, en maak mij onbevreesd.  
Dat ik in uw voetspoor ga, uw ontferming achterna,  
en met lijf en ziel besta in U en Gij in mij. 

Gebeden 

Aankondiging collecte 
Kinderen komen terug uit de Kinderkerk 

Slotlied  Lied 362: 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. 

Wegzending en zegen Zingen ‘amen’


