
                                                                             

 
 

      
 

 
Zondag 22 april Jubilate: Juicht! 

 
voorganger: ds. Iemke Epema 

organist: Robert Helder 

lector: Harry Prins 

muzikale Meditatie: Nel vd Maden  
 

 
 

VOORBEREIDING 
 

Inleidend orgelspel:  
Fantasia, Abraham van den Kerckhoven.  
 

Woord van welkom 
 

Moment van stilte 
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De kaarsen worden aangestoken  
 

Intochtslied (staande) Lied 283 
 

Bemoediging en drempelgebed 
v: Onze hulp is in de naam van de Heer 

a: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
v: God, wek ons tot leven 

a: DOE ONS JUICHEN EN ZINGEN 

v: Maak ons vol van Uw liefde 
a: AMEN (daarna gaan allen zitten) 

 
Zingen: Lied 645 vs 1 en 4  

 
SCHRIFT 

 
Groet v: De Heer zal bij u zijn 

          a: DE HEER ZAL U BEWAREN  
 

Gebed bij de opening van de Schrift: Lied 333 
1x vrouwen, 1x mannen en 1x allen 

 
Met de kinderen  

 

Zingen: U gaf ons verhalen 
Eerste lezing: Psalm 23 naar Karel Eykman 

(tekst van Lied 23d) 
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Zingen: Lied 23 b vs 1 en 2 

 
Tweede lezing: Johannes 10 vs 11 t/m 16 

 
Zingen: Lied 653 vs 6 

 
Overdenking 

 
Muzikale meditatie:  Be still my soul, melodie 

Jean Sibelius, arr. voor piano  Lyle K. Hadlock 

    
Zingen (Uit: Het liefste lied van Overzee, 

tekst: Sytze de Vries)                           
       

Ga maar gerust, want ik zal met je mee gaan 
Ik ben je baken, ook in de diepe nacht 

Ik ben de stem, die steeds in jou zal opstaan  
Ik ben de hand, die op je vriendschap wacht 

Ik ben het licht dat voor je voeten uitgaat 
Ik ben de wind waardoor je adem haalt 

 
Ga maar gerust, want ik zal met je mee gaan 

Ik ben de zon, waardoor het donker knielt 
Ik ben de groet,  

waarmee ook jij kunt opstaan  

Ik ben de hoop, dat zaad diep in je ziel 
Ik ben het lied, dat fluistert in de bomen 
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Ik ben de dag, die schemert in je droom 

 
 

Ga maar gerust, want ik zal met je mee gaan 
Ik ben de liefde, die een mens je schenkt 

Ik ben de hoogste toon, die je kunt aanslaan 
Ik ben de verte, die verlangend wenkt 

En, kom je thuis, de laatste mist verdwenen 
ben ik de hand, die al je tranen wist. 

 
 

GEBEDEN EN GAVEN 

 
Aandachtsboek 

 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed,  

Onze Vader 
 

Inzameling der gaven  - Wer nur den lieben 
Gott lässt walten, J.S. Bach 

 
 

Slotlied: Lied 977 vs 1,2,3 en 5                 
(allen gaan staan) 

 
Zegen  v:………. 

           a: AMEN 

 
Uitleidend orgelspel: Wer nur den lieben Gott 

lässt walten, Georg Böhm  
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Na de dienst is er het limonadeconcert! 

 

        

 

 


