
 

Protestantse gemeente te IJsselstein 

 

 

 

 

Liturgie voor de online viering van zondag 30 augustus 2020, Twaalfde zondag na Trinitatis, elfde 

zondag van de zomer 

 

Viering beschikbaar om: 

10.00 uur op Kerkomroep 

Na de dienst ook beschikbaar op www.pgij.nl  

 

Voorganger: ds. Peter van der Schans 

Orgel: Jan de Geus 

 

We hebben vandaag de overstapdienst 

Thema: Wat helpt? 

 

 
 

➢ Heeft u iets voor de voorbeden in deze dienst?  

Mail het naar E dienen@pgij.nl Dan krijgt het een plekje in deze dienst. 

 

 

- De Paaskaars brandt 

- Orgelspel vooraf: ‘Werde munter, mein Gemüte’ - Johann Pachelbel  (1653-1706) 

- Welkom door de voorganger 

 

Goede morgen allemaal! 

Hier in de kerk en u thuis met ons verbonden. 

Het is fijn dat er nu zoveel kerkgangers zijn. 

Welkom aan de jongeren die de overstap maken. 

Welkom ook aan wie is gekomen voor de gedachtenis. 

Er waren deze keer 115 aanmeldingen voor 90 plaatsen. 

Er is dus geloot. 

Dat is op een gewogen manier heel zorgvuldig gedaan, om bijv. de overstappers en hun gezinnen 

en de nabestaanden van de overledenen ruimte te geven. 

Ik hoop dat we met elkaar een gezegende viering zullen hebben. 

Laten we ons toewijden. 

 

AAN HET BEGIN 

- Toewijding door stil gebed en kort orgelspel: ‘Praeambulum in C’ - H. Scheidemann (1595-

1663) 

- We gaan staan 

- Groet en Bemoediging 

- In de kerk klinkt en thuis zingen we: intochtslied: Psalm 86:1 en 4 

- We gaan zitten. 

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/12254
https://www.pgij.nl/ontmoetingskerk-online-diensten/
mailto:dienen@pgij.nl
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- Gebed aan het begin, besloten met het (samen zeggen) van ‘Heer, ontferm U!’ 

Yens van Barneveld 

 

Here God, 

we zijn hier samen gekomen met mensen 

die willen geloven. 

Jonge mensen en ouderen. 

We proberen samen te vertrouwen op U. 

Op onze hele levensweg. 

In mooie tijden. 

Maar ook als het helemaal niet fijn is. 

Soms is dat geloof vreemd en onduidelijk. 

Soms is het heel ver weg. 

Zeker als iemand ziek is. 

En helemaal als dat een jong iemand is. 

En we weten van mensen  

die het moeilijk hebben 

door eenzaamheid en verdriet. 

Of die bang zijn  

dat ze geen geld genoeg krijgen 

om van te leven. 

Dan is ons geloof maar klein. 

Of is het zelfs helemaal weg. 

Heer, 

heb medelijden met ons. 

En daarom zeggen we met z’n allen: 

 

‘Heer, ontferm U!’ 

 

- We luisteren naar een clip van een loflied: Psalm 105 (Psalmen voor nu) Woorden en wonderen 

https://www.youtube.com/watch?v=zDamYnq3KaE 

 

DIENST VAN HET WOORD 

- Gebed om de opening van het Woord: 

Thijs Verkaik 

 

Dank U wel, Here God, 

dat we de Bijbel hebben gekregen. 

Dat u ons met uw woorden de weg wijst door het leven. 

Maar wat is het soms lastig om uw woorden te begrijpen. 

Om er mee te geloven. 

Help ons alstublieft bij het lezen en luisteren. 

Dat we er wat aan hebben bij wat ons overkomt. 

Amen. 

 

- Moment voor de kinderen 

 

Ik heb een probleem: knop voor de afstandsbediening van de lampen buiten is kapot. 

Vraag of iemand een oplossing weet voor het probleem en probeer verschillende oplossingen. In 

het Bijbelverhaal is er ook een probleem. Maar wie kan het probleem oplossen? 

 

Kinderen naar nevendienst 
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- Schriftlezing: Matteüs 17:14-20  

Rianne van der Pol 

 

14 Toen ze zich weer bij de mensenmassa voegden, kwam er iemand naar hem toe die voor hem 

op zijn knieën viel 15 en zei: ‘Heer, heb medelijden met mijn zoon, want hij is maanziek en lijdt 

daar erg onder; hij valt dikwijls in het vuur of in het water. 16Ik heb hem bij uw leerlingen 

gebracht, maar zij konden hem niet genezen.’ 17 Jezus antwoordde: ‘Wat zijn jullie toch een 

ongelovig en dwars volk, hoe lang moet ik nog bij jullie blijven? Hoe lang moet ik jullie nog 

verdragen? Breng hem bij me.’ 18 Daarop sprak Jezus de demon op strenge toon toe. Deze ging 

uit de jongen weg, en vanaf dat moment was hij genezen. 19 Later kwamen de leerlingen naar 

Jezus toe. Eenmaal met hem alleen vroegen ze: ‘Waarom konden wij die geest niet uitdrijven?’ 20 

Hij antwoordde: ‘Vanwege jullie gebrek aan geloof. Ik verzeker jullie: als jullie geloof hebben als 

een mosterdzaadje, dan zullen jullie tegen die berg zeggen: “Verplaats je van hier naar daar!” en 

dan zal hij zich verplaatsen. Niets zal voor jullie onmogelijk zijn.’ 

 

- In de kerk klinkt en thuis zingen we: Lied 864:1 en 2 

 

- Verkondiging 

 

Gemeente van onze Heer Jezus Christus! 

En daaronder vooral Camiel, Christian, Esra, Jarno, Yens, Rianne, Thijs en Wouter! 

 

Vandaag gaat het vooral om jullie, overstappers! Voor de vakantie zat je nog op de basisschool. 

En morgen of later deze week zit je op de middelbare school. Dat zal echt anders zijn. Bij 

voorbeeld: Op de basisschool was je de oudste. Op de nieuwe school de jongste. Niet meer 

redelijk dicht bij huis, maar verder weg. En er zijn nog meer verschillen. Dat maakt het best 

spannend. 

Wat niet veranderd is, dat jullie leerlingen zijn en blijven. Je bent nog niet uitgeleerd. Trouwens: 

ik denk dat je als volwassene nog altijd leren kunt. En dat die nu hun oren niet hoeven dicht te 

houden. 

In het verhaal dat Matteüs vertelt, gaat het ook om leerlingen. Leerlingen van Jezus. Wij kijken 

vaak het eerst naar die zieke man in het verhaal. En willen precies weten hoe dat kan – iemand 

genezen. Maar ik denk dat het toch meer om de leerlingen gaat. En om hoe die reageren. 

De man is maanziek. Misschien is dat epilepsie. Het ene moment ben je nog gewoon oké. En het 

andere moment val je en lig je op straat. Of in het vuur. Of in het water. Je hebt geen controle 

meer over je lijf. 

Zijn vader komt bij Jezus en roept: ”Heer, heb medelijden!” Of wel: Heer, ontferm U! Kyrie, 

eleison. Hij komt in zijn ellende naar Jezus toe, omdat de leerlingen niet konden helpen. Jezus 

helpt en geneest de man. Hoe of hij dat doet, vertelt Matteüs niet. Je hoort ook niks meer van de 

vader en zijn herstelde zoon. Ze verdwijnen uit beeld.  

 

Matteüs wil iets anders uitleggen. Het gaat om de houding van de leerlingen van Jezus.  

Zij snappen niet waarom ze de zieke man niet konden helpen. Hoe pijnlijk: er wordt om hulp 

gevraagd. Maar je kunt niet helpen. Dat vragen ze dan ook aan Jezus: Waarom konden wij niet 

helpen? 

Jezus zegt: “Vanwege jullie gebrek aan geloof.” Dat lijkt dan te gaan om een bepaalde 

hoeveelheid geloof. Alsof je precies kan zeggen: als je zoveel geloof hebt, dan kun je helpen. 

Zoveel kilo, zoveel meter.  

Maar ik denk, dat Jezus dat niet bedoeld. Het gaat Jezus om kwaliteit. Om houding, om openheid, 

om vertrouwen. Zit je dicht of stel je je open? Barst je van wantrouwen en ongeloof of heb je een 

beetje vertrouwen aar de toekomst toe? 
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Inderdaad: er is maar een beetje nodig. Een beetje geloof kan al veel betekenen. Jezus zegt: “… 

als jullie geloof hebben als een mosterdzaadje, dan zullen jullie tegen die berg zeggen: “Verplaats 

je van hier naar daar!” en dan zal hij zich verplaatsen.” Nou ja, dat klinkt best ongeloofwaardig. 

Een klein zaadje dat zo’n grote kracht heeft? Een klein beetje geloof dat zoveel kan betekenen? 

 

Goed, kijk eens naar dit filmpje. 

 

Foto’s i.p.v. het filmpje in de kerk 

 

 
 

 
 

Een klein zaadje kan tot een grote boom uitgroeien. Een klein zaadje kan ook steen en rots opzij 

duwen om te groeien.  

Zo is het ook met geloof. Durf je te zeggen: “Het kan! Er is iets moois mogelijk!” Of denk je 

stilletjes: “Het wordt toch niks! Laat maar!” Hoe kijk je? Hoe leef je? Hoe denk je? Durf je open 

te zijn? Durf je te geloven, te vertrouwen? 

 

Toen we bij elkaar waren om de dienst voor te bereiden, zei ik al: we kunnen niet zomaar iemand 

genezen. Daar hebben we ook dokters voor met hun behandelingen. En dan nog lukt het niet altijd. 

En word mensen doodziek en sterven. 
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En toch kunnen we iets kleins doen. Je kunt een kaart sturen naar iemand die ziek is. Of een appje. 

Of een bezoek brengen of een bloemengroet sturen. Kortom: een beetje aandacht geven! Weet je 

wat dat doet bij mensen? Moet je eens in ons kerkblad lezen. Daar staan ingezonden berichten in 

van mensen. Die kregen aandacht. Soms maar weinig. Maar ze kregen het. En ze zijn er heel blij  

mee. Het vlammetje van één lucifer kan een groot kampvuur worden. 

Camiel, Christian, Esra, Jarno, Yens, Rianne, Thijs en Wouter: 

Bij de overstap willen we jullie vanuit de kerk laten weten: geloven heeft betekenis. Ook al is het 

maar een beetje – het haalt wat uit. En we helpen je met tienernevendienst, Meeting Point, 

Celebration en de diensten. Geloven helpt je in je leven verder. Ook in je nieuwe leven op de 

middelbare school. Open je hoofd en je hart: God wil met je meegaan. En je dragen. Sluit je daar 

niet voor af. Open up! Dat helpt! 

 

Amen. 

 

- Meditatief moment: orgelspel: ‘Adagio uit Voluntary 3’ - John Stanley (1712-1786) 

- In de kerk klinkt en thuis zingen we: Lied 923 

 

DE OVERSTAP 

 

Kinderen nevendienst terug 

 

Terugblik: 

 

1. Crèche 

Tassen 

Gratia: zakje met koekjes en zwaaiende hand >> gebed, hart met liefde 

2. Kindernevendienst 

Marlies: Kaars met lucifers >> licht 

3. Kindernevendienst+plus 

Tjitske: glazen, stenen en uitgeprint verhaal erbij 

Foto’s op de schermen 
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“Een professor stond voor de collegezaal. Er stonden allerlei dingen voor hem op z’n bureau. 

Toen het college begon pakte hij zonder iets te zeggen een grote, lege glazen pot en deed hem vol 

met grote keien. Toen de pot tot de rand gevuld was vroeg hij de studenten of de pot vol was. Ze 

zeiden: “Ja.” 

Vervolgens pakte de professor een doos met kleine kiezelsteentjes en goot die uit in de pot. Hij 

schudde de pot een beetje heen en weer en de kiezelsteentjes rolden in de open plekjes tussen de 

grote keien. Toen vroeg hij zijn studenten opnieuw of de pot vol was. Ze zeiden weer “Ja.” 

Nu pakte de professor een doos met zand en goot hem uit in de pot. En natuurlijk, het zand vulde 

alles verder op. En weer vroeg hij of de pot nu vol was. En weer zeiden de studenten: ”Ja, nu is de 

pot echt vol.” 

Daarop nam de professor twee glazen water van de tafel en goot ze leeg in de pot. En het water 

vulde de ruimte tussen de zandkorrels.” 

 

Wat doet er écht toe voor jou? 

De grote waarheid die in dit experiment schuilt: Als je niet eerst de grote keien in de pot doet, 

maar begint met het water en het zand, dan krijg je de grote keien er achteraf nooit meer in. 

Deze pot is een metafoor voor jouw leven: De keien zijn de dingen die jij echt belangrijk vindt: je 

familie, je partner, je kinderen, je gezondheid – en andere dingen die, als al het andere in je leven 

verloren is en alleen zíj overblijven, je leven toch zullen vervullen. De kiezelstenen zijn de andere 

dingen die er toe doen. Zoals je werk, je huis, je auto. 
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Het zand is al het andere. Als je eerst het zand in de pot doet, is er geen ruimte voor de kiezels en 

de grote keien. Hetzelfde geldt voor je leven. Als je al je tijd en energie besteedt aan de kleine 

dingen, zul je geen tijd meer hebben voor de dingen die voor jou belangrijk zijn. 

 

4. Tienernevendienst 

Lisette: spel kaarten 

 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog moet een soldaat verantwoording afleggen aan zijn sergeant 

over het uitspreiden van een spel kaarten tijdens een kerkdienst. Hij overtuigt de officier militaire 

politie ervan dat de kaarten niet bedoeld zijn voor vermaak, maar dat alle kaarten een betekenis 

voor hem hebben. Hij concludeert dat zijn spel kaarten veel meer zijn dan een vermaakmiddel: ze 

betekenen voor hem 'een bijbel, een almanak en een kerkboek tegelijk'. 

 

aas - er is één God 

2 - de Bijbel is verdeeld in twee delen, het Oude Testament en het Nieuwe Testament 

3 - de Vader, de Zoon en de Heilige Geest (heilige drie-eenheid) - 1 Johannes 5:7 

4 - vier evangelisten: Matteüs, Marcus, Lucas en Johannes 

5 - de vijf wijze maagden die hun lamp brandend hielden en gespaard bleven - Mattheüs 25:1-13 

6 - in zes dagen schiep God de hemel en de aarde - Genesis 1:31-2:1 

7 - de zevende dag, de rustdag - Genesis 2:2-3 

8 - acht mensen werden gespaard toen de aarde vernietigd werd: Noach, zijn vrouw, zijn zonen 

en hun vrouwen - Genesis 6:18 

9 - negen van de tien melaatsen die door Jezus gereinigd waren, bedankten hem niet - Lukas 

17:17 

10 - de tien geboden die Mozes op de stenen tafelen ontving - Exodus 20:2-17 

 

Koning - er is slechts één grote Koning 

Vrouw - moeder Maria 

Boer - de duivel 

 

5. Meetingpoint 

In plaats van Justin Tjitske:  boekenlegger van ‘geloofswegwijzer’ 

Ook namens Bijbel(V)uurtje, Celebration 

 

Vooruitblik: 

 

Peter: eten en drinken en nog meer >> brood, wijn, licht, woord 

Crèche: koek = brood van Avondmaal, KND: licht =  Paaskaars, KND+: thee = wijn van 

avondmaal, TND: kaarten = Geloofsbelijdenis, MeetingPoint: boekenlegger = Woord 

>>> eten, drinken, licht – fundamentele elementen om van te leven. Ook in de kerk belangrijke 

symbolen. 

 

Zegening van de overstappers 

Ouders gaan staan en leggen een hand op de schouders van hun kind 

 

Je kunt blijven zitten 

en de wereld aan je voorbij zien trekken. 

Je kunt op je plaats blijven 

en wachten op wat het leven je aanreikt. 

  

Maar wie op weg gaat, 

ontdekt dat er méér is: 
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dat er wegen zijn  

die je nooit had vermoedt, 

dat er kansen komen  

die je nooit had gekregen 

als je je horizon niet verschoven had. 

  

Ga maar op weg 

op hoop van zegen 

en zet de stap naar wat je niet kent. 

Laat je leiden door je dromen 

en geloof dat je er komt. 

 

Want met een beetje geloof 

kun je bergen verzetten, 

Met een sprankje hoop  

krijg je vleugels om te gaan 

en met een beetje liefde  

breng je wegen bij elkaar 

en loop je samen 

tot achter de horizon. 

 

De Heer gaat met je mee! 

Amen. 

(De tekst is waarschijnlijk van Greet Brokerhof-van der Waa) 

 

In de kerk klinkt en thuis zingen we (staande): Lied 934 

 

DIENST VAN HET ANTWOORD 

Update Gebeden 

- We gedenken  (staande) Catharina Adriana Nieuwenhuijs-Huisman en Johanna Maria Doest-Rol 
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- We luisteren naar de melodie van Lied 730: “Heer herinner U de namen …” 

 

- Gebeden: dankgebed – voorbeden – stil gebed – het Onze Vader wordt gebeden door Wout en 

Thea van Dijk. 

 

Dankgebed: 

 

Heer, onze God, 

het is een gedachte om stil bij te worden 

dat door alle eeuwen heen uw Woord is verkondigd. 

Vanaf de dagen van Abraham, Mozes en de profeten, 

door apostelen en evangelisten, 

door de kerk, kindernevendienst en door ouders 

zijn de geloofsgetuigenissen doorverteld. 

Wereldwijd vindt het gehoor,  

en ook wij worden aangesproken. 

Laat uw Geest die leidt in alle waarheid 

ons inzicht geven om in onze tijd uit het geloof te leven.  

In Jezus Christus hebben wij u leren kennen en liefhebben.  

Daarom vertrouwen we ons aan u toe  

met alle vragen die niet beantwoord worden,  

met alle pijn die niet overgaat.  

Wij zijn door u gekend.  

Wij danken u dat we leven mogen met de belofte  

van de ontmoeting met u. 

 

Voorbeden: 

 

➢ Camiel, Christian, Esra, Jarno, Yens, Rianne, Thijs en Wouter 

Geloven en gemeente 

School 

 

God,  

wat zouden we graag zeggen  

dat we U vertrouwen.  

Er is zoveel tussen gekomen, 

twijfel 
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schudt ons heen en weer, 

we weten het niet meer.  

En toch  

hebt U  

al zo vaak laten zien  

dat U er bent.  

Daarom bidden we U  

om nieuw vertrouwen,  

dat onze ogen  

gericht zijn op U  

en niet  

op de omstandigheden.  

Dat we opnieuw kunnen zeggen  

uit het diepst van ons hart: 

ja, Heer,  

we vertrouwen U,  

we geloven 

dat U ons vasthoudt.  

 

(naar: Help ons U te vinden, p.23 en 27) 

 

Namen van gemeenteleden 

 

Stil gebed 

 

Onze Vader 

 

(Wout is bidder, Thea is stem van God) 

 

(God valt de bidder in de rede) 

God: Ja? 

Bidder: Sssssst! Ik ben aan het bidden! 

God: Ja, maar je riep mij toch? 

Bidder: Riep ik u? Maar… dan bent u dus God??? 

Oké… ehm.. ik had niet verwacht dat u iets zou terugzeggen! 

 

God: Nou, ik luister hoor. Wat wil je me zeggen? 

Bidder: Uw naam worde geheiligd. 

God: Meen je dat echt? 

Bidder: Wat bedoelt u? 

God: Wil je echt dat mijn naam geheiligd wordt? 

Weet je wat het betekent? 

Bidder: Ehm………… nee, dat weet ik eigenlijk niet zo goed. 

God: Het betekent dat mijn naam belangrijk voor je is. 

Dat je mijn naam wilt eren. 

Niet alleen met woorden, maar ook in je handelen. 

Bidder: Oh. Oké. 

Uw Koninkrijk kome en uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. 

God: Aaah! Dat is mooi! Wat kun jij daar zelf voor doen? 

Om mijn Koninkrijk te laten komen en mijn wil te laten geschieden? 

Bidder: Ehm… ik? Poeh… dat vind ik best moeilijk. Wat is uw wil eigenlijk precies? 

God: Wat ik héél graag wil, is dat mensen voor elkaar zorgen. 
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Dat ze elkaar helpen en met elkaar delen wat ze hebben. 

Dat iedereen genoeg te eten heeft en in vrede kan leven. 

Dat alle mensen tot hun recht komen en kunnen genieten van deze mooie aarde. 

Kun jij daar je steentje aan bijdragen? 

Bidder: Ik?? 

God: Ja, jíj bidt toch ‘uw wil geschiede’? 

Dan verwacht ik dat je dat graag wilt en dat je daaraan ook wil meewerken. 

Bidder: Goed! Ik zal m’n best doen! 

Geef ons heden ons dagelijks brood en … 

God: Ik geef jullie brood, toch? 

Bidder: Ja, in overvloed zelfs! Dus met dit gebed zit het wel snor. 

God: Precies. In overvloed. Zodat jullie het met elkaar kunnen delen. 

Want er is voor iedereen genoeg. 

Je vroeg niet: Geef mij mijn dagelijks brood. 

Maar je bad: Geef ons ons dagelijkse brood. 

Ik geef jullie meer dan genoeg en jullie moeten het delen met elkaar! 

Bidder: Ooohh, U geeft en wij moeten zorgen voor de juiste verdeling… zo had ik het nog niet 

bekeken. Dat klinkt logisch. 

En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. 

God: Enne… je collega? 

Bidder: O nee he! Laat me nou niet aan hem denken! 

Hij haalt het bloed onder mijn nagels vandaan. 

Altijd weet hij alles beter dan een ander. 

Ik word al boos als ik aan hem denk. 

God: Dat weet ik wel… maar je gebed dan? 

Bidder: Nou! Dat ging in elk geval niet over hem! 

God: Ik waardeer je eerlijkheid… 

Maar vertel eens: hoe is het voor jou om zo geërgerd en boos rond te lopen op je werk? 

Bidder: Het vreet al mijn energie op. En het verknalt mijn werkplezier! 

God: Probeer eens anders naar hem te kijken. 

Hij is, net als jij, een mens met mooie én minder mooie kanten. 

Jij doet het ook niet altijd perfect toch? 

Bidder: Ehm… nee… ik ben bang van niet. Ik maak ook wel eens fouten. 

God: Inderdaad. Maar ik wil je graag vergeven. Zodat je elke dag weer met een schone lei kunt 

beginnen. 

Bidder: Ja, dat is heel fijn! Dat voelt zó bevrijdend! 

God: Precies! En zou jij dat dan niet ook voor je collega willen doen? Hem vergeven? 

Bidder: Ik ga erover nadenken. 

Nu verder met mijn gebed! 

En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. 

God: De boze, dat is het kwade, het slechte. Daar wil je van verlost worden hè? 

Bidder: Ja, heel graag! Maar ik vrees nu dat U dat niet voor mij gaat doen… 

Ik zal het wel zelf moeten doen! 

God: Laten we het samen doen. Ik wil je er graag bij helpen. Om het kwaad te weerstaan. En om 

het goede te zoeken. Je hoeft het niet alleen te doen! 

Bidder: Oké heel graag! 

Poe… dit is wel het moeilijkste gebed dat ik ooit gebeden heb. 

Ik wist niet dat dit gebed zoveel te maken heeft met mijn dagelijkse leven. 

Van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. 

Allen: Amen! 

 

- Delen van de bloemengroet 



13 

 

Inzameling van de gaven: 

1. Stichting Een glimlach doet wonderen 

2. College van kerkrentmeesters 

 

Omdat we niet kunnen collecteren in de eredienst vragen we u om uw collecte digitaal bij te 

dragen. We doen dat in het volle besef van onzekerheden bij gemeenteleden, ook op 

financieel gebied. Drie manieren om uw bijdrage te doen: 

➢ U kunt uw bijdrage overmaken op de rekening van het College van 

Diakenen: NL43RABO0159278325 t.n.v. Diaconie Protestantse 

gemeente IJsselstein 

➢ Via de website Samen goed doen komt u op een betaalpagina waar u 

uw gift via iDEAL kunt betalen.  

➢ U kunt middels de QR-code betalen. U kunt met app (QR-lezer) de 

code lezen. Kies vervolgens voor ‘via de website’, zo komt u ook op 

de betaalpagina waar u via iDEAL uw bijdrage kunt overmaken. 

Wij danken u van harte voor uw gift! 

 

Namens het College van Diakenen en het College van Kerkrentmeesters: 

Jannie Schimmel en Daniëlle van den Houten. 

 

AAN HET EINDE 

- In de kerk klinkt en thuis zingen we het slotlied (staande): Lied 416 

- Uitzending 

- Zegen 

 

Ga nu maar, vlieg nu maar uit, 

de weg ligt voor je open. 

En wie een weg van liefde gaat 

zal nooit verloren lopen. 

 

Ga nu maar; je ben niet alleen, 

je zult met velen reizen. 

Die weten van dat land, dat licht 

waarheen Gods woorden wijzen. / waarheen Tien Woorden wijzen. 

 

Ga maar, sla je vleugels uit, 

ontdek de nacht, de dagen. 

Want, waar je weg ook langs zal gaan, 

Gods zegen zal je dragen. 

 

Margreet Spoelstra 

(Uit: ZIJsporen, liturgie in het spoor van vrouwen.) 

 

- In de kerk klinkt en thuis zingen we: Amen, amen, amen! (Lied 431C) 

- Orgelspel: ‘Allein Gott in der Höh sei Ehr’ - J.G. Walther (1684-1748) 
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