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voorganger: pastor Hans Schoorlemmer en ds. Iemke Epema  

lector: Angela Nguyen 

pianist: Willem Mak 

zangers: Tineke Bloem, Lies Gerrits, Gerben Sloterdijk  
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-inleidend pianospel: Thema uit Sonate A, D959, 4e deel - F. Schubert                                                       

-welkom  

-aansteken van de kaarsen op Tafel  

-zingen Wij komen om leven door de voorgangers 

 

Wij komen om leven                                                                                   

om ruimte die vrij maakt                                                                   

om de kracht van de Geest                                                                               

die waait waar zij wil 

 

Wij komen om woorden,  
om taal van verlangen,  
verhalen van mensen. 
Het woord bij de daad. 

 
Wij komen om stilte,  
om tekens die spreken,  
om bidden vol adem,  
om zwijgen van goud. 

 
Wij bidden om diepte, 
de Stem van de uittocht,  
Geheim dat ons zin geeft,  
wij komen om God. 
 

 

-moment met de kinderen  

-evangelielezing Mt 22 vs 34 t/m 40 

-zingen Lied 334 

 door de zanggroep  

-overdenking  



-muzikale meditatie: Andante con expressione uit sonate D, KV311 –  

                              W.A. Mozart 

-gesproken geloofsbelijdenis (door allen) 

        Ik geloof in het leven mij gegeven 

        als enige kans om mens te worden. 

Ik geloof in de Vader van dit leven 
die zin is en grond van mijn bestaan, 
hoop en uitzicht door alles heen. 
 
Ik geloof in Jezus, 
mensgeworden God van liefde, 
de "mens voor anderen", 
gekruisigd en begraven maar levend voor goed, 
de mens om nooit te vergeten, de Christus, 
eten en drinken voor mensen van alle tijden. 

 
Ik geloof in zijn Geest, 
die levend maakt en kracht geeft, 
perspectief en toekomst biedt. 
Die werkt in mens en tijd, 
die het kwaad en onrecht aandurft, 
en niet ophoudt de liefde waar te maken. 
 
Ik geloof in zijn kerk van mensen, 
die pelgrimeert van donker naar licht, 
van nacht naar dag, naar de verlossing toe. 
 
Ik geloof in dit leven 
als weg en werkelijkheid 
naar de liefde die volkomen is - Amen 
 

-voorbeden ingeleid en afgewisseld met gebedsrefrein L 900                          

Stil gebed en Onze Vader 

-mededelingen en collecte-oproep 

-gezongen zegen Lied 344 Gezangen voor Liturgie 

  



Voorgangers:     De Levende zegene en behoede U. 

De Levende doe zijn aangezicht over u lichten 

en zij u genadig. 

De Levende verheffe zijn aangezicht over u 

en geve u vrede  

  

Zanggroep:             Zegen ons en behoed ons 

doe lichten over ons uw aangezicht 

en wees ons genadig. 

Zegen ons en behoed ons, 

doe lichten over ons uw aangezicht 

en geef ons vrede 

 

-uitleidend pianospel 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


