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Thema: 
 

Horen/zien – bewogen worden – in beweging komen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Voorganger: ds. Bram Bregman 

Organist: ?? 
 

- Orde van dienst – 
 

Welkom 
 
Intochtslied: Ga mee met ons (melodie Blijf mij nabij) 
 

Ga mee met ons, trek lichtend ons vooruit, 
naar tijd en land, door U ooit aangeduid. 
Leef op in ons, de mens die leven moet, 
een die de toekomst heeft, die leeft voorgoed. 
 
Ga mee met ons, verberg U niet altijd, 
gun ons een flits, een teken in de tijd, 
dat U nog leeft, nog steeds om mensen geeft 
en zonder wanhoop voor de vrede leeft. 
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Ga mee met ons. Wie zijn wij zonder U? 
Een mens gaat dood aan enkel toen en nu. 
Licht op in ons, wees vuur en vlam van hoop. 
Houd steeds in ons de toekomstmens ten doop. 
 
Bemoediging en groet 
 
Drempelgebed – zingen: (3x) 
 

 
 
Kyriegebed – roept u mee: Heer ontferm U! 
 

Glorialied: 146a: 1, 6, 7. 

 
Kindergesprek 
 
Kinderlied: Graag vragen aan KND-leiding 
 
Korte inleiding 
 
1e Schriftlezing: Deuteronomium 30: 15 – 20 
15Besef goed, vandaag stel ik u voor de keuze tussen voorspoed en 
tegenspoed, tussen leven en dood. 16Wanneer u zich houdt aan de 
geboden van de HEER, uw God, zoals ik ze u vandaag heb gegeven, door 
hem lief te hebben, door de weg te volgen die hij wijst, en zijn geboden, 
wetten en regels in acht te nemen, dan zult u in leven blijven en in aantal 
toenemen, en dan zal de HEER, uw God, u zegenen in het land dat u in 
bezit zult nemen. 17Maar als u hem de rug toekeert en weigert te luisteren, 
als u zich ertoe laat verleiden neer te knielen voor andere goden en die te 
vereren, 18dan zeg ik u op voorhand dat u te gronde zult gaan. Uw verblijf 
aan de overkant van de Jordaan, in het land dat u in bezit zult nemen, zal 
dan van korte duur zijn. 19Ik roep vandaag hemel en aarde als getuigen op: 
u staat voor de keuze tussen leven en dood, tussen zegen en vloek. Kies 
voor het leven, voor uw eigen toekomst en die van uw nakomelingen, 20door 
de HEER, uw God, lief te hebben, hem te gehoorzamen en hem toegedaan 
te blijven. Dan zult u lang blijven wonen in het land dat hij uw voorouders 
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Abraham, Isaak en Jakob onder ede heeft beloofd.’ 
 
 
 
Lied: 763: 1, 3, 4, 5. 
 
2e Schriftlezing: Lukas 18: 31 - 43 

Optreden in Jericho 

31Hij nam de twaalf apart en zei tegen hen: ‘We zijn nu op weg naar 
Jeruzalem, en alles wat door de profeten is geschreven zal men de 
Mensenzoon laten ondergaan. 32Want hij zal worden uitgeleverd aan de 
heidenen en worden bespot en mishandeld en bespuwd. 33En nadat hij is 
gegeseld, zal hij worden gedood, maar op de derde dag zal hij opstaan.’ 
34De leerlingen begrepen er niets van. De betekenis van Jezus’ woorden 
bleef voor hen verborgen, en ze konden maar niet bevatten wat hij had 
gezegd. 

35Toen hij in de buurt van Jericho kwam, zat er langs de weg een blinde te 
bedelen. 36Toen de blinde een menigte voorbij hoorde komen, vroeg hij wat 
er gaande was. 37Ze zeiden tegen hem: ‘Jezus uit Nazaret komt voorbij.’ 
38Daarop riep de blinde: ‘Jezus, Zoon van David, heb medelijden met mij!’ 
39Degenen die voorop liepen, snauwden hem toe dat hij moest zwijgen, 
maar hij schreeuwde des te harder: ‘Zoon van David, heb medelijden met 
mij!’ 40Jezus bleef staan en zei dat men de blinde bij hem moest brengen. 
Toen deze voor hem stond, vroeg hij hem: 41‘Wat wilt u dat ik voor u doe?’ 
De blinde antwoordde: ‘Heer, zorg dat ik weer kan zien.’ 42Jezus zei: ‘Zie 
weer! Uw geloof heeft u gered.’ 43Onmiddellijk kon hij weer zien en hij 
volgde hem terwijl hij God loofde. Alle mensen die getuige waren geweest 
van dit voorval brachten hulde aan God. 

3e Schriftlezing: Johannes 4: 23- 24 

23Maar er komt een tijd, en die tijd is nu gekomen, dat wie de Vader echt 
aanbidt, hem aanbidt in geest en in waarheid. De Vader zoekt mensen die 
hem zo aanbidden, 24want God is Geest, dus wie hem aanbidt, moet dat 
doen in geest en in waarheid.’ 

 

Lied: 321: 1, 2, 4, 5. 
 
1. Niet als een storm, als een vloed, 2. Maar als een glimp van de zon, 
niet als een bijl aan de wortel  een groene twijg in de winter, 
komen de woorden van God,  dorstig en hard deze grond - 
niet als een schot in het hart.  zo is het koninkrijk Gods. 
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4. Kinderen, armen van geest,  5. Blinden herkennen de hand, 
mensen gelouterd tot vrede,  dovemansoren verstaan Hem. 
horen de naam in hun hart,  Zalig de man die gelooft, 
dragen het woord in hun vlees.  zalig de vrouw aan de bron. 
 
Verkondiging 
 
Korte stilte 
 
Lied: Land om van te dromen – Geroepen om te zingen, nr. 112 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Refrein: 
Want een land, een land om van te dromen 
stuwt de mensen uit hun slavernij 
tot zij juichen, met tranen in hun ogen: 
Lieve God, we zijn er: eind’lijk vrij ! 
 
2. Zeg nooit dat de zeeën veel te hoog zijn, 
dat een mens niet zonder bedding kan. 
Zeg nooit dat woestijnen veel te droog zijn, 
dat een volk daar eenmaal weer verzandt. Refrein 
 
3. Zeg nooit: God is zijn verbond vergeten, 
er is niemand hier, die ons bevrijdt. 
Zeg nooit: Van een droom kan ik niet eten. 
Zeg nooit: Wie niet werkt, verknoeit z’n tijd. Refrein 
 
4. Zeg nooit dat het godvergeten lijden 
toch het noodlot is van ons  bestaan. 
Zeg nooit: Stil maar, wacht op beet’re tijden. 
Zeg nooit: Niemand kan de dood weerstaan. Refrein 
 



5 
 

Gebeden 
 
Inzameling der gaven 
 
Slotlied: 686 
 
Zegen  
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