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Woord van welkom 
 

Intochtslied: 
 

Zomaar een dak boven wat hoofden 

Deur die naar stilte open staat 

Muren van huid, ramen als ogen, 

Speurend naar hoop en dageraad. 

Huis dat een levend lichaam wordt 

Als wij er binnengaan 

Om recht voor God te staan. 
 

Cantorij: 

Woorden van ver, vallende sterren 

Vonken verleden hier gezaaid. 

Namen voor Hem, dromen signalen 

Diep uit de wereld aangewaaid., 

Monden van aarde, horen en zien, 

Onthouden, spreken voort 

Gods vrij en lichtend woord. 
 

Allen: 

Tafel van Een, brood om te weten 

Dat wij elkaar gegeven zijn. 

Wonder van God, mensen in vrede, 

Oud en vergeten nieuw geheim. 

Breken en delen, zijn wat niet kan, 

Doen wat ondenkbaar is, 

Dood en verrijzenis. 

 



Begroeting  
 

Gebed 
 

Samenzang vs. 3 en 5 cantorij 

Dank U voor deze nieuwe morgen, 

dank U voor elke nieuwe dag. 

Dank U dat ik met al mijn zorgen, bij U komen mag. 
 

Dank U voor alle goede vrienden, 

dank U, o God voor al wat leeft, 

dank U voor wat ik niet verdiende: dat U mij vergeeft. 
 

cantorij: Dank U voor alle bloemengeuren, 

dank U voor ieder klein geluk, 

dank U voor alle held’re kleuren, dank U voor muziek. 
 

Dank U dat U in moeilijkheden, 

dank U dat U in pijn en strijd, 

dank U dat U in alle tijden, toch steeds bij ons zijt. 
 

cantorij: Dank U dat U hebt willen spreken, 

dat U, U hoort een ieders taal. 

Dank U dat U het brood wilt breken, met ons allemaal. 
 

Dank U dat ons uw woord bewaarde, 

dank U dat U uw Geest ons geeft. 

Dank U dat ieder mens op aarde, van uw liefde leeft. 

 

Dank U, uw liefde kent geen grenzen, 

dank U dat ik nu weet daarvan. 

Dank U, o God, ik wil U danken, dat ik danken kan. 

 



Jezus schreef met Zijn vinger in het zand. 

Hij bukte zich en schreef in 't zand, wij weten 

niet wat Hij schreef, Hij was het zelf vergeten, 

verzonken in de woorden van Zijn hand. 
 

De schriftgeleerden, die Hem aan de tand 

hadden gevoeld over een vrouw, van hete 

hartstochten naar een andere man bezeten, 

de schriftgeleerden stonden aan de kant. 
 

Zondig niet meer, zei Hij, ik oordeel niet. 

Ga heen en luister naar het lied. 

En Hij stond recht. De woorden lieten los 

van hun figuur en brandden in de blos 

waarmee zij heen ging, als een kind zo licht. 

Zo geestelijk schreef Jezus Zijn gedicht. 

Gerrit Achterberg 

 

Samenzang, melodie ‘Lof zij de Heer!’ 

 

Zing voor Gods licht 

dat de schepping nieuw kleurt in de morgen, 

opklimt ten hemel, met slingers wit en sluierwolken. 

Zon strelend zacht, na een verkwikkende nacht, 

aarde leeft op als herboren. 

  

Zing voor Gods kracht 

die de ketenen breekt die ons binden, 

duister verdrijft, wanneer wanhoop en angst ons verblinden. 

Wat ons beschaamt, mag in haar liefde bestaan. 

Zij zoekt ons teder te vinden. 

 



Bijbellezing OT Prediker 3 1 t/m 8 

 

Samenzang 

 

Alles wat adem heeft love de Here’ 

zinge de lof van Israëls God. 

Zolang ik hier in het licht mag verkeren, 

Roem ik zijn liefd’ en prijs mijn lot. 

Die lijf en ziel geschapen heeft, 

Worde geloofd door al – wat leeft, 

Halleluja, halleluja! 

 

Roem dan gij mensen en lofzing tezamen 

Hem die zo grote dingen doet. 

Alles wat adem heeft roepe nu amen, 

Zinge nu blijde: God is goed! 

Love dan ieder die Hem vreest 

Vader en Zoon en Heil’ge Geest 

Halleluja, halleluja! 

 

Evangelielezing Johannes 8: 1 t/m 11 

 

Samenzang: 

 

Dankt, dankt nu allen God 
met hart en mond en handen, 
die grote dingen doet 
hier en in alle landen, 
die ons van kindsbeen aan, 
ja, van de moederschoot, 
zijn vaderlijke hand, en trouwe liefde bood. 



 
Cantorij: 
Die eeuwig rijke God 
moge ons reeds in dit leven 
een vrij en vrolijk hart 
en milde vrede geven. 
Die uit genade ons 
behoudt te allen tijd, 
is hier en overal 
een helper die bevrijdt. 
 
Lof, eer en prijs zij God 
die troont in 't licht daarboven. 
Hem, Vader, Zoon en Geest 
moet heel de schepping loven. 
Van Hem, de ene Heer, 
gaf het verleden blijk, 
het heden zingt zijn eer, 
de toekomst is zijn rijk. 
 

Tweespraak: ‘Wat zegt jou dat?’ 
 

Muzikaal moment: My way 
 

Dank- en voorbeden 
 

Samenzang 
 

Gij hebt, o Vader van het leven, 

de aarde aan de mens gegeven, 

het land, de zee is zijn domein. 

Gij hebt hem aan het woord doen komen 

om tussen werk'lijkheid en dromen 

getuige van uw Geest te zijn. 



 

Alleen cantorij: 

Uw wijsheid en uw welbehagen 

bepalen 's mensen levensdagen 

en wijzen hem zijn woonplaats aan. 

Hij is ten prooi aan duizend vrezen, 

toch mag hij vrij en veilig wezen 

en heersen over het bestaan. 
 

Allen 

Hij overmant de wilde dieren, 

vaart uit op zeeën en rivieren, 

doorzoekt der aarde donk're schoot. 

Ja, hij snelt voort op hoge winden 

om de allerlaatste grens te vinden. 

Zo vindt hij onverhoeds de dood. 
 

Alleen cantorij: 

Door een geheimenis omsloten, 

door alle dingen uitgestoten, 

gaat hij op alle dingen in. 

Alleen uw woord geeft aan zijn falen, 

zijn rust'loos zoeken en verdwalen 

een onuitsprekelijke zin. 
 

Allen: 

O God, wij bouwen als ontheemden, 

wij wonen en wij blijven vreemden, 

bestemd voor hoger burgerrecht. 

Wil ons, o Koning der getijden, 

een woning in de stad bereiden 

waar Gij het fundament van legt. 



 

De kinderen vertellen over de wat ze ontdekt hebben 
 

Slotlied: 

Cantorij: 

Ga met God en Hij zal met je zijn 

Jou nabij op al je wegen 

Met zijn raad en troost en zegen 

Ga met God en Hij zal met je zijn 
 

Allen & cantorij: 

Ga met God en Hij zal met je zijn 

Bij gevaar in bange tijden 

Over jou zijn vleugels spreiden 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 

Ga met God en Hij zal met je zijn 

In zijn liefde je bewaren 

In de dood je leven sparen 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 

Ga met God en Hij zal met je zijn 

Tot wij weer elkaar ontmoeten 

In zijn naam elkaar begroeten 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 

Zegen 

Muziek: New Castle Hymne 

Bij de uitgang is er collecte ter bestrijding van de onkosten 


