
 Zondag 29 september 2019, 9.30 uur 

 Wind-in-de-Zeilendienst 
 

Thema: Verlangen naar… 
 

Mmv Jedidja (viool) en Jeroen (orgel 
en piano) 

 

 

  

 
Inleidende muziek 
 

OM TE BEGINNEN 
 

In de consistorie bidt de ouderling om een zegen over deze kerkdienst.  
 
Woord van welkom door de ouderling van dienst 
De kaarsen op tafel die Woord en Wereld symboliseren worden aangestoken 

met licht van de Paaskaars.  
Bij Woord denken we aan Gods verlangen naar onze aandacht en betrokkenheid. Bij Wereld 
denken we nu aan allen die verlangen naar een dag zonder pijn en verdriet. 
 

Stilte 

We gaan staan onder het voorspel van het aanvangslied. 
 

Aanvangslied  Lied 283 
 

Onze hulp 
Groet    Geef elkaar een teken van vrede. 
Iedereen gaat daarna weer zitten. 
 

Korte inleiding op deze dienst 
 
Gebed om ontferming voor de nood in de wereld     
 

Glorialied uit Taizé 2x allen, 3x in canon, kanselkant begint, orgelkant 

volgt 
 

 
    
 
RONDOM HET WOORD 
Kinderlied  Lied 288 
De kinderen komen naar voren. 
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Een verhaal voor jong en oud 

De kinderen gaan met hun lichten naar de kindernevendienst. 

 
Als Woorden gaan klinken… 

LEZING  Efeziërs 3 (BGT) De liefde van Christus 
 

14Ik kniel en bid tot God, de Vader. 15God heerst over alle engelen in de hemel 
en over alle volken op aarde. 16Gods macht is groot. Daarom bid ik dat God 
jullie diep van binnen kracht wil geven door zijn Geest. 17Ik bid dat hij jullie 

geloof zo groot maakt dat Christus altijd in jullie aanwezig is. En ik bid dat 

God door de liefde van Christus de kerk sterk wil maken en wil laten 
groeien. 18Ik bid dat hij jullie en alle andere christenen wil leren hoe groot en 
diep die liefde is. 19Dan zullen jullie begrijpen dat die liefde groter is dan een 
mens zich kan voorstellen. Ja, ik bid dat God zelf volledig in jullie aanwezig wil 
zijn. 
20Gods macht is oneindig groot. Hij kan alles doen wat wij hem vragen, of 

waar wij aan denken, en zelfs nog veel meer. Zijn macht is nu al in ons aan 
het werk. 
21Alle eer aan God, in heel de kerk, die bestaat dankzij Jezus Christus. Alle eer 
aan God, voor altijd en eeuwig! Amen. 

 
STILTE 
Overpeinzing Herlees in stilte de Bijbeltekst. Welk woord of beeld uit 

Efeziers 3 raakt jou? Onderstreep dat woord en mijmer hierover. 
 
Dialoog  Wissel je woord/beeld en overpeinzing uit met je buurman 
of vrouw. We ronden het tweegesprek af, als de organist gaat spelen. 
 
Zingen  Lied 377: 1, 2, 3 en 4 

 

Korte inventarisatie van de woorden 
 
Zingen  Lied 377: 5, 6 en 7 
 
Preek  met een blik op het schilderij ‘Bevrijding’ van Marc Chagall 
 

Vioolmuziek thema uit Schindlers List 
 
Opdracht: Wat is uw/jouw verlangen? Schrijf dat op een post-it en 

op je kaart. 
 

 
Zingen   Lied ‘Ik Hoop dat je altijd mag dromen’ op de melodie 

‘Welk een vriend is onze Jezus’ (tekst: Coot van Doesburgh)  

 
‘k Hoop dat jij altijd mag dromen/ met de wind steeds in je rug 
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Dat gedachten blijven stromen/ niet te langzaam, niet te vlug 
Moge ’t zonlicht op je schijnen/ Zachte regen voor de groei 
‘k Hoop dat zorgen snel verdwijnen/ Dat je komt tot volle bloei 
 
Dat je echt aandachtig luistert/ naar je hart en je verstand 
Dat het onweer voor jou fluistert/ ’n wolk met goud zal zijn omrand 
Dat ’t geluk komt bovendrijven/ ook al is dat heel fragiel 
Dat je altijd trouw mag blijven/ aan het diepste van je ZIEL!! 
 

RONDOM ONS ANTWOORD 
 

Pastorale en diaconale mededelingen + 2e bos bloemen 
 
 

Gebeden, afgewisseld met responsiezang: lied 25 d (refrein) 
Eindigend met het lied 1006 als gezongen Onze Vader 
 

Inzameling van de gaven 
1ste rondgang:  De diaconie 
2de rondgang:  De kerk 

 

Tijdens de collecten kunnen de kinderen uit de crèche worden opgehaald en 

komen de kinderen uit de kindernevendienst terug.  
 

ZENDING EN ZEGEN 
 

Slotlied (staande) Lied (psalm) 150 
 
Zending en zegen 

 
Zegenbede  

v: Moge de weg jou tegemoetkomen 

g: MOGE DE WIND ALTIJD IN JE RUG BLAZEN 
v: Moge de zon je gezicht warm strelen 
g: MOGE EEN ZACHTE REGEN OP JE VELDEN VALLEN 

v: En moge God jou bewaren in de palm van zijn hand 
g:TOT WIJ ELKAAR OPNIEUW ONTMOETEN. 
 

 

 
 

Na afloop bent u van harte welkom in zaal 2.  

 
Uitgangscollecte: Stille armoede 
 
Voorganger:  Ds. H. Tissink 
Ouderling:  Anne Feima/ Henk Jan Kamphuis 
Diaken:  Ina Stomp 
Organist:  Jeroen van de Scheer 

Koster: Bep de Groot  


