
 
 

 

Zondag 8 mei 2022 
4e zondag van Pasen – 10.00 uur 

Kerk van de Eenheid in Christus 
 

Jubilate Deo 
 
Orgelspel 
 
We beginnen de dienst in stilte 
In stilte bereiden we ons voor 
 
Welkom en aanvangswoord  

Wie zal ons leiden? Wie gaat ons voor naar een nieuwe manier van 
leven waarbij we tot ons recht komen en waar onze honger naar 
gerechtigheid wordt gestild?  
Dat is de vraag die we ons stellen op deze zondag waar het gaat over 
de goede Herder. De beste Herder is zelf ooit schaap geweest. 
Hij weet wat het betekent om verdreven of verdwaald te zijn, en wat 
het met je doet als er geen bron is met vers water, of als het gras dor 
is en verdroogd. 
De beste Herder kent ieder schaap bij naam, Hij deelt alles met hen, 
zelfs zijn leven. De schapen horen naar Hem, ze kennen zijn stem uit 
duizenden; en ze volgen hem op de weg die Hij gaat. 
Laten ook wij hem volgen.  
Het licht van de Paaskaars wijst ons de weg, en daarom ontsteken we 
nu met dat licht, het licht op de tafel. 
 
Openingslied Lb 287 vers 1, 2 en 4 Rond het licht dat leven doet 
 
Bemoediging 
Onze hulp is de NAAM van de Eeuwige, 
die hemel en aarde gemaakt heeft 
 
Gebed van toenadering 

God, onze Vader, nu wij hier zijn samengekomen 
bij U en bij elkaar, moeten wij U zeggen 
dat wij verdwaald zijn, ver weg van U en van elkaar, 
…………………. 
Wij vragen U: 
Neem ons bij de hand en help ons, 
dat we weer samen verder gaan 
op uw weg, Amen 
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Zingen Lb 100 alle verzen  Juich Gode toe, bazuin en zing 
 

Gebed om ontferming 
Laten wij de Heer aanroepen om ontferming voor de nood in de 
wereld, 
Wij zingen daarbij acclamatie Lb 367b 

 
Zingen  Lb 66 vers 1, 3 en 7 Breek, aarde, uit in jubelzangen 
 

 
DIENST VAN HET WOORD 
 

Gebed van de zondag 
Gij, die uw Woord van geslacht op geslacht doet klinken 
en uw hand niet loslaat van uw dienaren, 
vervul ons met uw Geest die vrijheid en vrede schept, 
en leid ons in het voetspoor van Jezus, de Christus, 
de goede herder, in deze vreugdevolle tijd 
en heel ons leven, Amen 
 
Eerste lezing Numeri 27: 12 - 23 
 
Zingen  Lb 362 alle verzen Hij die gesproken heeft een woord dat 

gaat 
 
Evangelie lezing  Johannes 10: 22 - 30 
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Zingen  acclamatie Lb 339a  U komt de lof toe 

 
Overweging 
 
 
Orgelspel 
 
 

Zingen  Lb 653 vers 1, 3, 4, 6, 7 U kennen, uit en tot U leven 
 

 
DIENST VAN GAVEN EN GEBEDEN 
 
Toelichting bij de inzameling van de gaven 
Collectedoel: Noodhulp aan Nigeria 
Rekeningnummer: NL 89 ABNA 0457 457 457 o.v.v. Noodhulp Nigeria 
 
 

Dankgebed en voorbede 
met acclamatie  
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Stil gebed 
 

 
Onze Vader 
 

Onze Vader in de hemel,  
laat uw naam geheiligd worden, 
laat uw koninkrijk komen  
en uw wil gedaan worden 
op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. 
Vergeef ons onze schulden  
zoals ook wij hebben vergeven 

wie ons iets schuldig was. 
En breng ons niet in beproeving  
maar red ons uit de greep van het kwaad. 
Want aan u behoort het koningschap, 
de macht en de majesteit  
tot in eeuwigheid. 

 Amen. 
 
 
Slotlied  Lb 652 alle verzen Zing jubilate voor de Heer  
 

Zending en zegen,  
 
Gezongen Amen 
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Openingslied Lb 287 vers 1, 2 en 4 

 

tekst André Troost; melodie Mühlhausen 1662/Halle 1704 – ‘Morgenglanz der Ewigkeit’ 

 

2. Rond het boek van zijn verbond 
noemen wij elkaar bij name, 
roepen wij met hart en mond 
levenswoorden: ja en amen –  
als de kerk van liefde leest 
is het feest!  
 

4. Rond de tafel, in de kring,  
staat ons land, de oogst voor ogen, – 
neem en eet, drink en gedenk,  
proef hoe zoet: Gods mededogen,  
die ons schenkt in de woestijn  
brood en wijn.  
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Zingen Lb  100 alle verzen 

 

2. Roep uit met blijdschap: ‘God is Hij. 
Hij schiep ons, Hem behoren wij, 
zijn volk, de schapen die Hij hoedt 
en als beminden weidt en voedt.’ 
 
3. Treed statig binnen door de poort. 
Hier staat zijn troon, hier woont zijn Woord. 
Hef hier voor God uw lofzang aan: 
Gebenedijd zijn grote naam. 
 
4. Want God is overstelpend goed, 
die ons in vrede wonen doet. 
Zijn goedheid is als morgendauw: 
elk nieuw geslacht ervaart zijn trouw. 

 
  



7 

Zingen Lb 66 vers 1, 3 en 7 

 
3. Doe onze God uw loflied horen, 
gij volken, zing alom op aard, 
loof Hem door wie wij zijn herboren, 
die ons voor wankelen heeft bewaard. 
Gij toetst ons, Gij beproeft ons leven, 
zoals men erts tot zilver smelt. 
Gij die ons, aan het vuur ontheven, 
gelouterd voor uw ogen stelt. 
 
7. De naam des Heren zij geprezen! 
Hij, die getrouw is en nabij, 
heeft mijn gebed niet afgewezen. 
De Heer is goed geweest voor mij. 
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Zingen Lb 362 alle verzen 

 

2. Hij die ons in zijn dienstwerk heeft gewild, 
die het gewaagd heeft onze hand te vragen; 
die ons uit angst en doem heeft weggetild 
en ons tot hier op handen heeft gedragen; 
Hij die verlangen wekt, verlangen stilt – 
vrees niet, Hij gaat met ons, een weg van dagen. 
 
3. Van U is deze wereld, deze tijd. 

Gij hebt uw stem tot op vandaag doen klinken. 
Uw naam is hartstocht voor gerechtigheid, 
uw woord de bron waaruit wij willen drinken. 
Gij die tot hiertoe onze toekomst zijt – 
dat wij niet in vertwijfeling verzinken. 
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Zingen Lb 653 vers 1, 3, 4, 6 en 7  

 
3. Gij zijt het water ons ten leven; 
de bronnen van de eeuwigheid 
zijn ons ter lafenis gegeven, 
zijn doorgebroken in de tijd. 
O Gij, die als een bron ontspringt 
in elk die tot U komt en drinkt. 
 
4. Gij zijt het licht van God gegeven, 
een zon die nog haar stralen spreidt, 
wanneer het nacht wordt in ons leven, 
wanneer het nacht wordt in de tijd. 
O licht der wereld, zie er is 
voor wie U kent geen duisternis. 
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6.Gij zijt tot herder ons gegeven, 
wij zijn de schapen die Gij weidt; 
waar Gij ons leidt is ’t goed te leven, 

Heer, die ons voorgaat door de tijd. 
Wie bij U blijft en naar U ziet, 
verdwaalt in deze wereld niet. 
 
7. O Christus, ons van God gegeven, 
Gij tot in alle eeuwigheid 
de weg, de waarheid en het leven, 
Gij zijt de zin van alle tijd. 
Vervul van dit geheimenis 
uw kerk die in de wereld is. 

 

Slotlied Lb 652 alle verzen 

 
2 Zing jubilate, dat is goed, 
vogels en vissen, licht en water, 
bloemen en bomen, vlees en bloed, 
lichaam en ziel, zing jubilate! 
 

3 Zing jubilate voor de Zoon, 
dat Hij de hemel heeft verlaten, 
dat Hij de zonden heeft verzoend, 
Jezus Messias, jubilate! 
 

4 Zing jubilate voor de Geest, 
offer de vogel Geest uw adem, 
dat Hij uw hart met vuur geneest, 
wees God indachtig, jubilate! 


