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Welkom 
 
Zingen: Lied 43: 1,2,3 
 
Bemoediging en drempelgebed 
vg.  Onze hulp is in de naam van de Eeuwige 
gem.   die hemel en aarde gemaakt heeft. 
vg.   Wij wachten op U!  

Gij opent uw hand  
      en schenkt ons aan elkaar  
      als pelgrims op weg! 
gem.  O God, breng ons thuis   
vg. Geef ons een nieuw hart,  
       doorzichtig en zuiver, 
           Herschep met uw Geest 
            ons leven als nieuw. 
gem.  O God, breng ons thuis! 
vg. Verberg niet uw aanschijn, 

houd ons in gedachten, 
berg ons in uw zegen. 

gem.  O God, breng ons thuis 
vg: Waarom, mijn ziel, het hoofd gebogen 
 wat ga je toch in mij te keer? 
 Hoop op God! 

Hem breng ik nog dank, 
Hij die mijn ogen nieuw zicht geeft. 

 
Houd ons hier voor ogen,  

      de Zoon van uw liefde, 
      de weg voor ons allen  
      naar uw stad van vrede. 
gem.  O God, breng ons thuis! 
vg.  God zij ons genadig en zegene ons, 
gem. Hij doet zijn aanschijn over ons lichten! Amen. 
 
Zingen: Lied 43: 4,5 
 
Gebed om ontferming 
 
Zingen: Lied 547: 2,3,5,6 
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Met de kinderen 
Projectverbeelding 

 Projectlied: Ik zal er zijn voor jou 
 

 
 
2  Ik zal er zijn voor jou 

met wijn en stukje brood. 
Ik zal er zijn voor jou 

  mijn liefde is zo groot. 
 
3.  Ik zal er zijn voor jou 
  een schaduw aan je zij. 
  Ik zal er zijn voor jou 
  Ik ben er altijd bij. 
 
4.  Ik zal er zijn voor jou 
  ik laat je niet alleen. 
  Ik zal er zijn voor jou 
  mijn licht straalt om je heen. 

 
Verbeelding 
 
Gebed bij de opening van de Schriften 
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Lezen: Jeremia 31: 31-34 
 
Zingen: Lied 316: 1,4 
 
Lezen: Johannes 12: 20-33 
 
Zingen: Lied 841: 1,3,4 
 
Preek 
 
Orgelspel 
 
Zingen: Lied 625: 1,2,3 
 
Dank- en voorbeden 
Tussen de gebeden door zingen we: 

 
  

Stil gebed 
 Onze Vader… 
 
Collecte 
 
Slotlied: Lied 650: 1,2,3,4,5,6,7 
 
Zegen 
 
 
 
Na de dienst is er gelegenheid om achter in de kerk elkaar te 
ontmoeten met koffie, thee en limonade. 


