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Begroeting ouderling van dienst  
 
Intochtslied: Morning has broken  
 

1. Morning has broken, like the first morning,  
blackbird has spoken, like the first bird.  

Praise for the singing! Praise for the morning!  
Praise for them, springing fresh from the word!  

 
2. Sweet the rain’s new fall sunlit from heaven,  

like the first dewfall on the first grass.  
Praise for the sweetness of the wet garden,  
sprung in completeness where his feet pass.  

 
3. Mine is the sunlight, mine is the morning,  

born of the one light Eden saw play.  
Praise with elation, praise every morning,  

God’s recreation of the new day!  
 

DIENST VAN DE VOORBEREIDING  
 
Ontsteken paaskaars  
 
Stilte om ons voor te bereiden op de dienst  
 
Bemoediging en groet  
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Onze hulp:  
 DE NAAM VAN DE HEER  
 DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT  
 
Onze Vader verborgen. Hij die ons liefheeft maar in stilte 
is verhuld. Uw naam wordt zichtbaar in ons. Zodat wij een 
stukje God mogen zijn voor elkaar. Onze Vader, leg jouw 
woord op ons hart. Alsof iemand ons bij naam en toenaam 
heeft geroepen.  
Amen  
 
Inleiding op de dienst  
 
We luisteren naar: ‘Volg het spoor’ (Youtube)  
 
Kyriegebed  
Als antwoord op dit Kyrië zingen we lied 910: vers 1 en 2  
 

1. Soms 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 donk’re regen  
een mild en klaar seizoen.  

 
2. Goddank, wij overdenken  

’t geheim van onze Heer,  
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het heil dat Hij wil schenken,  
dat nieuw is altijd weer.  
Bevrijd van onze zorgen  

begroeten wij de dag  
en vrezen niet de morgen,  
wat hij ook brengen mag.  

 
Gebed van de zondag  
 
Lezen: Openbaring 22: 1-6  
221Hij liet me een rivier zien met water dat leven geeft. De 
rivier was helder als kristal en ontsprong aan de troon van 
God en van het lam. 2In het midden van het plein van de 
stad en aan weerskanten van de rivier stond een 
levensboom, die twaalf vruchten gaf, elke maand zijn 
eigen vrucht. De bladeren van de boom brachten de 
volken genezing. 3Er zal niets meer zijn waarop nog een 
vloek rust. De troon van God en van het lam zal daar in de 
stad staan. Zijn dienaren zullen hem vereren 4en hem met 
eigen ogen zien, en zijn naam staat op hun 
voorhoofd. 5Het zal er geen nacht meer zijn en het licht 
van een lamp of het licht van de zon hebben ze niet nodig, 
want God, de Heer, zal hun licht zijn. En zij zullen als 
koningen heersen tot in eeuwigheid. 
Slot 
6Toen zei hij tegen mij: ‘Wat hier gezegd is, is 
betrouwbaar en waar. De Heer, de God die profeten 
bezielt, heeft zijn engel gestuurd om aan zijn dienaren te 
laten zien wat er binnenkort gebeuren moet.’ 
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Orgelspel (Wat zijn de goede vruchten) 
 
Lezen: Johannes 7: 32-39 
32Toen de farizeeën hoorden hoe er door de mensen over 
hem gesproken werd, stuurden zij en de hogepriesters 
dienaren om hem te arresteren. 
33Jezus zei: ‘Ik zal nog een korte tijd bij u zijn, dan ga ik 
naar hem die mij gezonden heeft. 34U zult me zoeken 
maar me niet vinden; u zult niet kunnen komen waar ik 
ben.’ 35Toen zeiden de Joden tegen elkaar: ‘Waar gaat hij 
dan naartoe, dat wij hem niet kunnen vinden? Hij zal toch 
niet naar de Griekse diaspora gaan om de Grieken 
onderricht te geven? 36Wat bedoelde hij dan toen hij zei: 
“U zult me zoeken maar me niet vinden; u zult niet kunnen 
komen waar ik ben”?’37Op de laatste dag, het hoogtepunt 
van het feest, stond Jezus in de tempel, en hij riep: ‘Laat 
wie dorst heeft bij mij komen en drinken! 38“Rivieren van 
levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij 
gelooft,” zo zegt de Schrift.’ 39Hiermee doelde hij op de 
Geest die zij die in hem geloofden zouden ontvangen; de 
Geest was er namelijk nog niet, want Jezus was nog niet 
tot Gods majesteit verheven. 
 
OVERDENKING  
 
We luisteren naar muziek van Youtube  
 
Voorbede  
Stil gebed  



6 
 

Ionalied: ‘Wil je opstaan en Mij volgen’ 
 

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 mocht gaan,  
opdat groeie mijn bestaan in jou en jij in Mij? 

 
Onze Vader (oecumenisch)  
 
Onze Vader die in de hemel zijt,  
Uw naam worde geheiligd.  
Uw koninkrijk kome.  
Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel.  
Geef ons heden ons dagelijks brood.  
En vergeef ons onze schulden  
zoals wij onze schuldenaars vergeven.  
En leid ons niet in verzoeking,  
maar verlos ons van de kwaad.  
Want van U is het koninkrijk  
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en de kracht en de heerlijkheid  
tot in eeuwigheid.  
Amen.  
 
Slotlied 1005: vers 1, 2, 3, 4 en 5  
 

1. Zoekend naar licht hier in het duister,  
zoeken wij U, waarheid en kracht.  

Maak ons uw volk, heilig, vol luister,  
schijn in de donkere nacht.  

refrein 
Christus, ons licht,  

schijn door ons heen, schijn door het duister.  
Christus, ons licht,  

schijn ook vandaag, hier in uw huis.  
 

2.  Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen  
zoekend naar hoop, troost in uw woord.  
Spreek door ons heen tot de verdrukten,  

zo wordt uw stem gehoord.  
refrein  

 
3. Zoekend naar brood lijden zij honger,  

zoekend naar water lijden zij dorst.  
Maak ons uw brood, breek ons voor allen,  

U bent de vredevorst.  
refrein  
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4. Zoekend naar troost zijn vele dakloos,  
zoekend naar warmte zijn velen koud.  
Maak ons een huis van levende stenen,  

schuilplaats door U gebouwd.  
refrein  

 
5. Met zoveel gaven aan ons gegeven,  

voor zoveel leed, zoveel gemis.  
Maak ons uw dienaars, leer ons te delen,  

totdat uw rijk hier is.  
refrein  

 
Zegenbede  
 
God zal met je meegaan  
als licht in je ogen  
als lamp voor je voet  
als hand op je hoofd  
en arm om je schouder; 
als baken bij ontij en verte die wenkt  
als groet op je lippen en hoop in je hart  
als stem die je uitdaagt  
en woord dat je voorgaat.  
 
Amen  
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 Lied 425 Vervuld van uw zegen 
 

Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen  
van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord,  

in Christus verbonden, tezamen gezonden  
op weg in een wereld die wacht op uw woord.  

Om daar in genade uw woorden als zaden  
te zaaien tot diep in het donkerste dal,  

door liefde gedreven, om wie met ons leven  
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal.  

 
 
 
 
 
 
Collecte: 
 
1: Kerk in Actie/ Zending  
2: Ouderenwerk eigen gemeente  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zondag 26  september zal ds. K. Bernard uit Wierden 
voorgaan in de dienst. Aanvang: 10.00 uur. U bent dan 
weer van harte uitgenodigd.  


