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STARTDIENST 
Zondag 15 september 2013 

 
 
 

Protestantse gemeente te Hoek 
 

 

     Met hart en ziel geloven 
 
 

     In samenwerking met CBS ’t Kompas  
en bewoners van de IJsselhof uit Terneuzen 

 
 
Orde van dienst 
 
Orgel en Piano 
 
Zingen: ‘Mijn ziel verlangt naar de Heer’ (5x)    (Uit: Taizé) 

 
   
Welkom door de ouderling van dienst 
 
Aansteken van de kaarsen 
 
Openingslied:  Psalm 86 vers 4 en 5         (zo mogelijk staande) 
 
 
Bemoediging, groet en drempelgebed         (daarna gaan allen zitten)
  
VG:    Onze hulp mogen we zoeken en vinden in de Naam  

van onze God:   "Ik zal er zijn voor jou" 
ALLEN:  ZIJN NAAM ZAL UITEINDELIJK ALLES GOED MAKEN 
    VREDE, LICHT EN LEVEN VOOR ALLE MENSEN 
Vg:   Wij groeten elkaar met de liefde en goedheid van die God 
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ALLEN:   VADER, ZOON EN HEILIGE GEEST  
VG:   o God, nu we zo samen in de kerk zijn vandaag 

bidden wij u of u ons wil aanraken met uw Geest. 
  Dat we met hart en ziel betrokken zijn op u en elkaar. 

ALLEN:  AMEN 
 
Inleidende woorden bij deze dienst 
 
Muzikale medewerking door bewoners van de IJselhof: Els de Block, 
Rozemarie van Dommelen, Fred Jansen, Tinka van Leeuwen, Roel Meijer,  
John van Riel en Rudi de Witte  ‘In de Hemel is de Heer’  

          Zuid Afrikaans lied, originele titel: ‘In die Hemel is die Heer’ 
 
 
 
Kyriëgebed  

 
 
Zingen: Kyrie eleison, eleison (2x) 
            
Bijdrage ‘Tienerkring’ 
 
Zingen: Kyrie eleison, eleison (2x) 
 
Zingen, Glorialied:  Tienduizend redenen       (Uit: Opwekking liednr. 733)   
 
Gebed  
God van Liefde, Licht en Leven, 
We worden stil voor u 
Om u te danken voor uw goedheid. 
Er is veel in deze wereld waarover we ons zorgen maken, 
Waarover verdriet is, pijn. 
Maar er is ook zoveel waarvoor we dankbaar zijn. 
Dat u trouw bent o God, 
Dat hier in dit dorp, in deze kerk,  
Ook vandaag weer mensen bij elkaar zijn, 
Om te vieren dat u er bent, dat u van mensen houdt, 
Om te vieren dat ons tijd gegeven is om u te ontmoeten, 
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Om met elkaar in gesprek te zijn, om barmhartig,  
om goed te zijn voor andere mensen. 
Tijd is ons gegeven, dit uur, deze dag en weer een heel seizoen  
dat voor ons ligt om samen gemeente te zijn. 
Here God, daarvoor danken we u en we bidden u 
om de nabijheid en de kracht van Uw Heilige Geest. 
Voor vandaag, voor deze dienst, als we gaan lezen in de bijbel en 
verhalen horen van uw Liefde, 
Schenk ons ook de nabijheid, de inspiratie van uw Heilige Geest, 
Bij alles wat we de komende maanden willen gaan doen. 
Dat het op welke wijze dan ook mag bijdragen 
Aan het groeien in geloof van mensen 
En dat het uiteindelijk mag bijdragen aan 
De uitbreiding van, aan het doorbreken van Uw Koninkrijk: 
Vrede, Licht en Leven voor alle mensen. 
We bidden het u, in de naam van Uw Zoon, Jezus Christus, 
De Levende, voor ons uit. 
Amen 
 
Zingen: ‘Kom mee naar voren allemaal’    
   (tekst, Arie van der Maas, melodie, De Wielewaal)  
   
Kom mee naar voren allemaal dan horen wij een nieuw verhaal, 
Hoe God van alle mensen houdt en zijn rijk steeds verder bouwt. 
 
“Ik ben bij je” is Zijn naam, “ik ben bij je” is Zijn naam, 
’t is Zijn voor- en achternaam. 
         
     
Na dit lied mogen de kinderen van groep 1 t/m 4 en groep 5 t/m 8 
van de basisschool naar voren komen 
 
Moment van gesprek met kinderen en andere gemeenteleden 
 
Lezing uit de kinderbijbel van Desmond Tutu; Kinderen van God,  

‘Het verdwaalde schaap’ 
God vindt iedereen belangrijk naar Lucas 15: 1-10  door oma Koos de Rijke 
 
Zingen: ‘Jezus is de goede Herder’  (Uit: Ev.Liedbundel, lied 452) 
 

 
Kinderen gaan met het Licht van de Paaskaars naar de kinderkring o.l.v.  
Nellie de Putter en Dagmar Elve         
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Lezing uit de bijbel:  Marcus 12 vers 28 t/m 34          (lector)
          
Zingen:  ‘Liefde, eenmaal uitgesproken’    

(Nieuwe Liedboek, lied 791, melodie: Gezang 459 LvdK)  
 
Uitleg en verkondiging  
Gemeente van onze Heer Jezus Christus, 

Geloven met hart en ziel. Dat is het thema dat we aan deze Startdienst 

2013 hebben meegegeven. Een thema dat vandaag of één van deze 

zondagen in september in veel gemeenten van de Protestantse Kerk 

centraal zal staan tijdens de startdienst. “Met hart en ziel”, het is ook het 

motto dat door de landelijke Protestantse kerk is meegegeven aan het 

beleidsplan voor deze en de komende jaren. 

 

Ik wil deze preek beginnen met het laten zien van een kort filmpje. In het 

filmpje zien we een aantal mensen die op hun eigen manier en met 

eigen woorden en beleving proberen aan te geven wat dat voor hen 

betekent, Geloven met hart en ziel. 

 

FILMPJE 

 

Tja, je zal het maar gevraagd worden om even te antwoorden op de 

vraag: Wat betekent dat nou voor u, wat betekent dat voor jou, Geloven 

met hart en ziel. Nou kan je wel zien dat deze mensen even mochten 

nadenken over het antwoord en ik vermoed zelfs dat van te voren 

opgeschreven is wat ze gingen zeggen. Maar ….. toch had ook u dat 

zomaar kunnen overkomen in de afgelopen weken. En dan zonder veel 

voorbereidingstijd voor het antwoord. Want we zijn er mee bezig 

geweest om met videocamera in de hand het dorp in te trekken en een 

aantal mensen te vragen: Wat betekent dat nu voor u? Wat betekent dat 

nou voor jou? Geloven. En wat roept het op als ik zeg: Geloven met hart 
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en ziel. We hadden het plan gemaakt, maar we hebben het toch niet 

gedaan. En weet u waarom eigenlijk toch maar niet…. ? Omdat we hoe 

langer we er over dachten en spraken te meer gingen realiseren dat het 

toch voor veel mensen niet zo gemakkelijk, of beter gezegd best moeilijk 

is, om er een antwoord op te geven. Wat gelooft u nou eigenlijk? Geef er 

eens woorden aan? Wat is dat voor u: Geloven met hart en ziel. En veel 

mensen gaan al helemaal stotteren als je er bij verteld dat we het in een 

filmpje voor in de kerk zouden willen laten zien. Toch maar niet dus. 

Maar het heeft wel aan het denken gezet. Ons allemaal, de mensen van 

de voorbereiding groep maar mij ook in het bijzonder bij de voorbereiding 

van deze preek. 

 

Wat is dat nou? Waar zit onze moeite? En hoe komen we misschien toch 

die moeite een beetje voorbij.  

Het eerst wat ik denk en zeggen wil is dit: Het is ook wel erg groot: 

Geloven met hart en ziel. Er zijn ook mede christenen die heel spontaan 

en frank en vrij uitdrukking kunnen geven aan wat dat voor hen is. En die 

ook vol overtuiging zeggen: Geloven? Jazeker, ik geloof, met hart en 

ziel. Maar velen van ons, althans zo meen ik de Hoekse gemeenschap 

en ook mijzelf een beetje te kennen, en trouwens Hoek is daarmee niet 

zoveel anders dan anders hoor, velen van ons hebben toch ook al snel 

iets van nou ja, geloven, geloven met hart en ziel, voorzichtig aan een 

beetje. Ik wil wel proberen te geloven, en een aantal zegt er ook bij: ik wil 

wel meedoen, meedoen in de kerk, meedoen in de diensten, met 

activiteiten, nou ja, een aantal dan, maar geloven met hart en ziel, nou 

ja, ik heb ook wel mijn twijfels hoor, mijn moeite. En er zijn ook heel veel 

andere dingen in het leven die tijd vragen, een aandacht, en geld. En ja 

hoe het met de kerk gaat dat is nou ook niet altijd om juichend van 

enthousiasme de straat op te rennen. Ja hallo zeg, geloven met hart en 
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ziel, daar moet ik toch eens even over nadenken. 

Het is zo groot, zo absoluut: “Geloven met hart en ziel.” 

Een tweede gedachte, een vermoeden dat ik heb is het volgende. 

Waarom is het voor velen van ons nogal lastig om uitdrukking te geven 

aan wat dat dan wel voor je betekent, geloven? Dat komt misschien ook 

wel omdat dat woordje geloven, zeg maar in taalkundige zin, voor ons 

vooral toch een heel innerlijke betekenis heeft gekregen. Geloven, dat zit 

diep van binnen. Daar gaan we over nadenken, of sommigen zeggen 

ook wel je moet juist niet nadenken, je kan beter heel intuïtief, 

gevoelsmatig, sommigen zeggen wel kinderlijk, geloven. Maar nadenken 

of intuïtief, we gaan met onze concentratie naar binnen en denken dan: 

ja wat geloof ik nou eigenlijk. Geloven, dat is voor ons toch vooral iets 

wat lijkt op een overtuiging, op een weten, of, en dat is natuurlijk al wat 

meer inhoud, een vertrouwen op iets, op God. Je gelooft in het bestaan 

van God. Dat Hij er is. Of je gelooft niet in het bestaan van God. In alle 

eenvoud van het dagelijks taalgebruik is dat toch meestal de betekenis 

van de vraag: Geloof je? Dan vat bijna iedereen dat op als: Geloof je in 

het bestaan van God of niet? 

En dat klinkt dan ook door in antwoorden:  ja, ik geloof wel dat er iets 

is… Maar….. Of als iemand wel gelooft of wil geloven maar toch niet zo 

zeker is van zijn of haar overtuiging dan wordt wel gezegd: ja, het is een 

geloven he, zeker weten is iets anders, je gelooft het of je gelooft het 

niet. 

Geloven, geloven met hart en ziel, het zit voor ons veelal nogal van 

binnen. Die woorden hart en ziel roepen dat trouwens ook sterk op. Je 

hart, het centrum van je zijn, dat zit van binnen. En je ziel, ja waar zit je 

ziel? 

Geloven met hart en ziel, het klinkt zo groot. En geloven, het zit zo van 

binnen. 
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Dan is het denk ik toch aardig en goed om nu eens de stap te maken 

naar de twee bijbelgedeeltes die vanmorgen klinken. Om te beginnen het 

stukje uit het Marcus evangelie. Daarin gaat het ook over hart en ziel. En 

trouwens ook nog over verstand, nadenken dus. En, over nog iets, over 

kracht. Maar Jezus gaat in op een vraag die hem gesteld wordt: Wat is 

van alle geboden het belangrijkste gebod? En dan citeert Jezus woorden 

uit het Oude Testament, uit de Thora:  “Heb de Heer, uw God lief, met 

heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel 

uw kracht” en “Heb uw naast lief als u zelf”.  

Het werkwoord dat hier gebruikt wordt, en springt er voor mij uit in het 

kader van de dienst van vanmorgen, is dus niet het woord geloven maar 

het werk woord Liefhebben. Het gaat om liefhebben met hart en ziel en 

verstand (denk dus soms ook even na bij het liefhebben zou ik willen 

zeggen) en met al je kracht. Jawel, liefhebben is soms ook een 

krachtsinspanning. En dat is dan volgens Jezus een uitstekende 

samenvatting van wat het belangrijkste is in het geloof, of anders gezegd 

wat geloven is. 

As je het zo hoort en ziet dan is geloven veel breder, veel voller zou je 

kunnen zeggen dan alleen wat diep van binnen in je leeft. Waar je over 

gaat nadenken, tja, wat geloof is nou eigenlijk? Nee, als je het zo hoort 

en ziet dan is geloven iets dat van binnen naar buiten komt. Wat alles te 

maken heeft ook met handelen, met wat je doet, hoe je leeft, hoe je met 

je medemens omgaat. Concreter nog: geloven is vooral: Liefhebben. 

Liefhebben van God en liefhebben van je naaste. Niet trouwens dat dat 

nou altijd zo gemakkelijk is. Zeker niet. Als ik voor mezelf spreek ken ik 

zeker ook die momenten dat ik over een ander denk: ja dag, je kan de 

boom in. Bekijk het maar. Ik trek mijn eigen plan wel. Dus ik wil zeker 

niet zeggen dat het moeite met geloven oplost maar het zet de bezinning 
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over wat geloven is, en of je wel gelooft of niet geloof in een net wat 

andere licht. Als je jezelf de vraag stelt (en het lijkt me helemaal niet 

verkeerd die vraag af ten toe eens te stellen): wat geloof ik eigenlijk? 

Dan gaat het niet alleen over diep van binnen, over je gevoel, over je 

vertrouwen maar ook over: hoe staat het met mijn liefhebben, van God, 

van mijn naaste.  

En natuurlijk…… , via een omweg kom je dan ook weer bij zelfde dingen 

terug. Want hoe kan ik God liefhebben als ik niet weet of voel of beleef 

wie Hij is. Hoe kan ik God liefhebben als ik niet weet wat ik aan moet met 

het al dan niet bestaan van God. Lastig hoor. Jawel, we hebben nog heel 

wat over door te denken en te praten, elkaar te beluisteren en bevragen 

en de bijbel te beluisteren en bevragen, en daar hebben we dan ook 

weer een heel seizoen met allerlei activiteiten tijd en gelegenheid voor, 

maar het gaat ook breder, het gaat ook praktischer, het gaat ook 

diaconaler.  

En……., als Jezus op een ander moment ingaat op wat dat dan is: God 

liefhebben, of hem, Christus liefhebben, dan wijst hij heel duidelijk van 

zich af. Als je je afvraagt heb ik Christus lief? Vraag je dan af: heb ik de 

zieken bezocht, heb ik de naakten gekleed, heb ik de hongerigen eten 

gegeven en de dorstigen water, ben ik naar mensen toe gegaan die 

gevangen zaten. In de gevangenis of op een andere manier klem zaten, 

gevangen zaten, in wat dan ook. Eigenlijk is geloven in zekere zin 

misschien wel gemakkelijker dan we denken, of nou ja, is het misschien 

toch net anders. Zit onze grootste moeite misschien toch wel niet bij hoe 

we het innerlijk allemaal op een rijtje krijgen maar bij of we er wel echt 

aan willen toekomen om lief te hebben. Want ja, dat heeft wel 

consequenties. Voor ons handelen, voor onze levensstijl, voor hoe we in 

het leven staan. 
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Geloven met hart en ziel? Jawel: liefhebben met hart en ziel. 

En dan dat andere verhaal. We horen van een herder die ook met hart 

en ziel bezig is. Je kan zeggen, de herder gelooft met hart en ziel, maar 

dat uit zich in dit verhaal in nog een ander werkwoord: zoeken. Ook dat 

kan het misschien wat dichter bij brengen. Het gaat om zoeken met hart 

en ziel. De herder kan het niet laten gebeuren dat één van zijn schapen, 

welke lastpost het misschien ook is, zo is er in de kindervertaling een 

beetje met fantasie bij verteld, kwijt is, weg is, verloren is. Hij laat de 99 

achter en gaat zoeken. Hij zoekt met hart en ziel totdat hij het schaap 

weer gevonden heeft en dan is hij blij, dan viert hij feest, feest met hart 

en ziel. Prachtig verhaal dat Jezus vertelt, met een diepe betekenis. En 

het liedje dat de kinderen zongen verbindt ook direct deze herder met 

Jezus zelf. Jezus is de Goede herder. Jezus zegt dat ook op een ander 

moment: Ik ben de goede herder. 

Een paar gedachten, inzichten, bij dit verhaal wil ik met jullie delen. Om 

te beginnen dit: Het is een bekend beeld. De kudde van 99 schapen en 

dan het ene dat zoek is, waarnaar door de herder gezocht wordt. En het 

mooie vindt ik daarvan dat het belang, het geluk, in klassiekere woorden 

het heil van de ene enkele mens daarmee op de voorgrond geplaats 

wordt. In Christelijke geloofsgemeenschappen zal nooit, zoals het in 

bepaalde sektarische groeperingen wel eens is, zal nooit het belang van 

het individu, van de ene mens opgaan of zelf ondergaan in het belang 

van de groep, van de kudde. Als het er op aan komt is God, is Christus 

gericht op het geluk van de ene enkele mens, en dan valt alles daar om 

heen weg. Tal van verhalen in het evangelie gaan ook over Jezus die in 

gesprek gaat met, of die helend, bevrijdend, genezend te werk gaat met 

één man of vrouw. En dat is dus ook belangrijk bij hoe we met elkaar 

omgaan in een gemeente, welke beslissingen we op hoofdlijnen en 
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onderdelen nemen. Een kerk, een gemeente is geen massa, geen 

groep, met groepsdruk, met een kille besliscultuur van de 50% + 1 maar 

er is als het goed is altijd ook ruimte, aandacht en zorg voor de ene 

mens. 

Maar dat gezegd hebbend wil ik toch ook nog even het perspectief, de 

invalshoek omdraaien. Want, zo bedacht ik, hoe is dat in onze tijd? Met 

ons, met onze kerken met de kudde. Hoe is het met de ene en met de 

99? Wie is, wie zijn er zoek? Naar wie wordt gezocht, of wie zijn op zoek 

naar de weg, naar een weg, op zoek naar… ja naar wat. Naar huis? 

Naar een stal? Naar een herder? Naar God. 

Moeten we niet veelmeer zeggen dat het de 99 zijn die op zoek zijn naar 

de herder, naar een herder? Of die zoek zijn, die gezocht worden. Niet 

om daarmee een veroordeling uit te spreken maar wel om een realiteit 

onder ogen te zien. Onze moeite om antwoord te geven op een vraag 

als: Wat is geloven? Is een moeite van deze tijd, van onze cultuur, van 

ons. Nou ja, laat ik voor mezelf spreken: van mij en van wie mij lief zijn. 

In de Dorpskrant die binnenkort verschijnt heb ik die invalshoek verwerkt 

in een stukje dat ik geschreven heb. Zeker 4 Miljoen Nederlanders, 

mensen die geen lid zijn van kerk, synagoge of moskee, zo leert recent 

onderzoek, zijn bezig met vragen van spiritualiteit: Wat is eigenlijk de 

bestemming, de zin van mijn bestaan? Wat is mijn roeping? Hoe leef ik 

op een goede manier samen met mensen en met de natuur om mij 

heen? Wat is geluk en hoe vind ik het? Hoe vind ik meer rust in mijn 

leven? Hoe blijf ik geestelijk overeind als ik ziek wordt? Of als mensen 

van wie ik hou ziek worden of sterven? Waar moet het naar toe met deze 

aarde? Met deze samenleving?  

En als ik goed luister dan zijn het zeker niet alleen mensen buiten de 

kerk maar ook mensen binnen de kerk of op de rand van de kerk die 
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bezig zijn met dit soort vragen. En dat hoop ik ook, want het zijn 

wezenlijke vragen. En is het dan niet de roeping van de gemeente, van 

ons om dat meer te benoemen, uit spreken en ook met hart en ziel mee 

te zoeken. Ruimte te bieden om bij die zoektocht ten minste ook eens in 

de ruimte van de kerk, de ruimte van de bijbel, de ruimte van het 

evangelie te zoeken. Misschien wel ten diepste omdat we dat verhaal 

horen van God, van de herder, die met hart en ziel zoekt naar dat ene 

schaap die de weg kwijt is, het spoor bijster. Dat het God is, die zelf op 

zoek is naar ons.  

Zo spelen voor mij de perspectieven in dit verhaal door elkaar heen. Wie 

is het die kwijt is? Is het de ene, die de weg kwijt is, die op zoek is en 

naar wie ook de herder op zoek is. Of zijn het juist ook de 99 die aan het 

zoeken zijn. Want ja, de herder zien zij niet, de herder is er even niet. 

Die is op zoek naar dat ene schaap. Is het voor de 99 misschien juist de 

herder die zoek is, die kwijt is? 

Wie zoekt wie? En wie wordt door wie gevonden? En wat is dat eigenlijk: 

God zoeken? Zou daarvoor misschien hetzelfde gelden als voor het 

Liefhebben van God? Wie God wil zoeken, die moet vooral de ander, de 

hongerige, de dorstige, de gevangen, de zieke medemens zoeken. Ligt 

daar misschien een aanwijzing in onze zoektocht? Zegt de herder 

misschien tegen de kudde: Als je mij kwijt bent ga dan met mij mee 

zoeken naar de andere schapen, naar de ander. Grote kans dat we die 

ander vinden. Maar ook grote kans dat je dan ook jezelf vind. Dat je 

jezelf vind in mijn nabijheid. 

 

Nou ja, ach, misschien vindt u, vindt jij het maar wat verwarrende 

overwegingen. En ja, dan weet ik op mijn beurt weer niet of ik dat dan 

wel erg zou vinden, want in de verwarring openen zich juist soms nieuwe 
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wegen. Maar laat ik de preek afsluiten met een oproep. Een oproep uit 

de grond van mijn hart, mijn hartenwens, een oproep uit het diepst van 

mijn ziel. Zullen we afspreken dat we dat woordje “Geloven” in het thema 

Geloven met hart en ziel het komende jaar juist eens tussen haakjes 

zetten. Let wel, he, het woordje als woordje, niet het geloven zelf. Het 

woordje een poosje tussen haakjes. En in die plek schrijven we de 

woorden Liefhebben en Zoeken. Liefhebben met hart en ziel. Zoeken 

met hart en ziel. 

Waarom? Ja waarom? Voor mij ten diepste omdat ik met hart en ziel 

geloof, met meer passie dan ooit, dat het God zelf is die ons liefheeft en 

ons zoekt. Met hart en ziel. 

Amen	  	  

Zingen:   ‘Iedereen zoekt U, jong of oud’        (Uit: Nieuwe Liedboek, lied 837) 
 
 
 Tijdens het zingen van dit lied komen de kinderen terug in de kerk 
 
Anica Mol speelt op dwarsfluit 
 
Afscheid kinderkring / Welkom in de kerk en op de tienerkring 
 
Zingen: ‘Er zijn al zo’n twaalf jaar verlopen’   

    (melodie ‘Lied bij de doop’ uit: Geroepen om te zingen, lied 79) 
 
Inzameling van de gaven door kinderen, vandaag is de collecte 
bestemd voor het plaatselijk jeugdwerk.  
 
Tijdens de collecte spelen Nadia op dwarsfluit en Quinty op klarinet, 
2 duetten: ‘Alouette’ en ‘Tiritomba’.  
 
Dankgebed en voorbeden, afgesloten met het gezamenlijk bidden 
van het ‘Onze Vader’ 
Vader in de hemel, we danken u dat we zo samen  
deze dienst hebben kunnen vieren. 

We danken u dat u mensen zoekt. Nog steeds. 
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We danken u dat uw Woord en Uw Geest ons roept 
om u lief te hebben en om u te zoeken, 

Juist door onze medemens lief te hebben en op te zoeken. 
Daarvoor danken we u o God 
en we bidden u 
wees allen nabij voor wie er teveel gebeurt is of teveel gezegd is, 
om nog mee te kunnen doen. 
Misschien lukt ze het nog wel om te geloven, of om te zoeken, 
maar niet meer in deze gemeenschap. 
o God, als wij de weg kwijt zijn, 
zoekt u ons dan op. 
En doe bij ons het inzicht groeien en de aanvaarding, 
dat er vele wegen zijn waarop u met mensen bezig bent, 
en dat die wegen ook nog wel eens heel andere zijn, 
dan wij ons kunnen voorstellen. 
 

Ga dan zo met uw woord en uw geest met ons mee o God 

bij alles wat we in de komende tijd gaan doen met elkaar, 

in het kinder- en tienerwerk, de gesprekskringen,  
de gebedsdiensten op de middagen en avonden, 

het werk van kerkenraad en werkgroepen.  

Wijs ons de weg o God, ga voor ons uit. 

 

Dat bidden we u ook voor alle mensen  

die in deze en de voorbije weken weer begonnen zijn  

aan een nieuw seizoen van werkzaamheden.  

Voor allen die werkzaam zijn in het onderwijs bidden wij u,  

mensen die zich inzetten om kinderen en jonge mensen  

te leren en op weg te helpen  

om een vrij en verantwoordelijk mens te worden.  

Wees nabij met uw Geest o God, 

Wij bidden u, geef ons vertrouwen, 

dat de dingen die we gaan doen, 

op één of andere wijze in verband staat  

met uw bedoeling met mens en wereld. 

schenk ons geloof  
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om op weg te gaan met u en met elkaar 

schenk ons geloof dat de weg van uw evangelie 

een weg is waarop het ons goed zal gaan. 

Dat het een weg is die vrede geeft 

Voor al uw schepselen wereldwijd. 

 

Here God, we bidden u voor de mensen, 

groot of klein, die ziek zijn. 

Voor mensen die verdriet hebben 

omdat ze misschien eenzaam zijn 

of het gevoel hebben dat niemand ze begrijpt….. 

Wilt u hen nabij zijn ze laten merken dat u van ze houdt 

en wilt ons steeds leren om elkaar 

te troosten en tot steun te zijn.  

 

Zo bidden we u voor de kerk, wereldwijd en ook hier in ons dorp. 

Dat ook hier in de tijd die komt 

een gemeente mag blijven bestaan waar mensen 

zich geborgen voelen, 

en waar uw evangelie wordt verkondigd en uitgedragen. 

 

O God, in stilte leggen wij u voor wat in ons hart leeft….. 

 
…….. Onze Vader 
 
Wegzending  
 
Slotlied: ‘Een nieuwe dag’          (melodie Gezang 221 LvdK)  
 
Zegen  
De genade van onze Heer Jezus Christus, 
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De Liefde van God de Vader 
en de gemeenschap van de Heilige Geest, 
Zij met u allen. 

Allen: Gezang 456 vers 3 (Nieuw Liedboek, liednummer 415) 

Bij de uitgang wordt er gecollecteerd voor Kerk en Pastoraat 
 

 
 
 
 
 

 
 


