
 Zondag 26 januari 2020, 9.30 uur 

 Wind-in-de-Zeilendienst/ 

Open Deurdienst 
 

Thema: De vrijheid op het spoor 

 
M.m.v. Open Deurdienstcommissie, 

Kees Kuiper en Erik Janssen 

 

  

 
Inleidende muziek 
 
OM TE BEGINNEN 
 

Na het consistoriegebed komen de ambtsdragers en medewerkers binnen 
onder orgelspel.  

 
Woord van welkom door Bea 
 

De kaarsen op tafel die Woord en Wereld symboliseren worden aangestoken 
met licht van de Paaskaars.  
Bij Woord denken we aan Jezus’ oproep tot Navolging. Bij Wereld denken we nu aan allen die 
verlangen naar vrijheid. 
 

Gebed om een zegen 
 

We gaan staan onder het voorspel van het aanvangslied. 
 

Aanvangslied  Lied 216: 1, 2 en 3 Dit is een morgen 
 

Iedereen gaat daarna weer zitten. 
 

 
Kyriegebed om ontferming voor de nood in de wereld, 
gedicht uit Bonhoeffer75, pag. 41 door Hans (met zachte muziek)  
 

Glorialied   Lied 885: 1 en 2 Groot is uw trouw, o Heer 

 
RONDOM HET WOORD 

Kinderlied  Lied 420 Groot is de wereld 
De kinderen komen naar voren. 
 

Een moment voor jong en oud 
De kinderen gaan met hun lichten naar de kindernevendienst. 
 
Bijbellezing Matteüs 4: 12-22 (BGT) door Duncan 
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Zingen  Lied 531: 1, 2 en 3 Jezus die langs het water liep 

 

Inleiding en tekst van Dietrich Bonhoeffer (uit boekje pag. 17) 
door Hans 
 
Muziek  door Kees en Erik 
 
Overdenking 

 
Zingen  Lied ‘Op weg naar de vrijheid’, uit boekje pag. 25 
   op de melodie van psalm 121. 

 
Pastorale en diaconale mededelingen + 2e bos bloemen 
(Deze bos is bestemd voor iemand buiten onze gemeente, die een steuntje in 
de rug kan gebruiken…dus een buurman of buurvrouw, collega, kennis, etc.) 

 
Zingen  Wil je opstaan en mij volgen (uit: Hemelhoog, lied 386) 
 

 
 

1. Wil je opstaan en Mij volgen als ik noem je naam? 
Wil je dienen in ‘t verborgen, zonder roem of faam? 
Wil je leven op de wind, broos en kwetsbaar als een kind? Zul je geven 
wat Ik vind in jou en jij in Mij?  
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2. Wil je gaan op nieuwe wegen, steil en ongewis? 
Wil je zijn tot hoed' en zegen voor wie vreemd'ling is? Val je niet een 
mens te hard die in leugens is verward? Hoor je 't kloppen van mijn 
hart in jou en jij in Mij?  

3. Wil je gids zijn voor de blinde die je smeekt: 'Help mij!' Wil je vechten 
voor een kind, gevangen en onvrij? 
Zie je in ontferming aan, ieder die alleen moet gaan, opdat groeie mijn 
bestaan in jou en jij in Mij?  

4. Wil je zien dat wat Ik zie: jouw gaven velerlei! 
Wil je luist'ren als Ik zeg: 'Een koningskind ben jij! , 
Wil je geven wat je hebt, dat de wereld zich herschept en mijn leven 
wordt gewekt in jou en jij in Mij?  

5. Heer van liefde en van licht, vervul mij met uw Geest. Laat mij zijn op 
U gericht, en maak mij onbevreesd. 
Dat ik in uw voetspoor ga, uw ontferming achterna, 
en met lijf en ziel besta in U en Gij in mij. 

Tijdens het zingen van dit lied kunt u naar voren komen om een briefje met 
een geschreven voorbede in het mandje onder het kruis te leggen. 
 

 

RONDOM ONS ANTWOORD 
 

 

Gebeden:  Voorbeden, Stil Gebed, Morgengebed (fragment van een 
morgengebed van Bonhoeffer op pag. 46) door Jacqueline en Hans. Tijdens de 
stilte zal het mandje met de geschreven voorbeden omhoog worden gehou-
den. 
 
Gezongen Onze Vader: Lied 836: 1 en 2 

 
     

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 
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Slotlied (staande) Lied 802: 1, 4 en 6 

 

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:  
 
 
 


