
Liturgie voor zondag 8 mei 2022, Zondag Jubilate 

Ouderling: Esther Zonneveld; meditatie: Dirk Kolff; diaken: Petra van Kampen; piano en kleinkoor: 

Ineke Coenders 

 

Pianospel 

 

Aanvangslied  Kleinkoor zingt Lied 1003, 1 kleinkoor, 2 vrouwen kk, 3 kk, 4 en 5 allen 

 

Welkom 

 

Intochtslied (staande) Lied 652, 1 en 2 kk, 3 en 4 allen. 

 

Groet   Ouderling: De Heer is met u allen 

   Gemeente: Zijn vrede is met u                (gemeente gaat zitten) 

 

Moment van stilte 

 

Bemoediging:  Onze hulp is in de naam van de Heer, 

   die hemel en aarde gemaakt heeft, 

   die trouw houdt tot in eeuwigheid 

   en niet laat varen het werk van zijn handen. 

 

Zingen   Lied 945, 1 en 2 kk, 3 en 4 allen. 
 
Smeekgebed: Vaak dwalen wij rond, God, zonder u, zonder aan u te denken. Wij zijn bezig met onszelf 
en met een kleine kring om ons heen. Als iets ons even raakt en we uw aanwezigheid vermoeden, 
kijken we maar zelden op, we geven de stilte de kans niet en we zoeken de weg niet naar ons eigen 
hart. We laten het zo. En toch leeft in ons een verlangen naar u, een verlangen de sprong te wagen 
naar u en achter ons te laten wat ons van u weg houdt. Daarom zijn we hier samengekomen; daarom 
zoeken wij elkaar deze ochtend op, want wij hebben dat verlangen naar u met elkaar gemeen. Aan 
onszelf overgelaten, zouden we blijven dwalen. U kent onze doofheid en onze blindheid. Maar nu, hier 
in de Dorpskerk, mag het anders zijn. Help ons geen vreemden voor elkaar te zijn. Help ons 
nieuwsgierig te zijn naar wat ons brengen zal naar u. Amen. 
 
Zingen   Lied 302, 1 allen. 
 
Gebed voor de opening van de Bijbel 

 

Zingen   Lied 317, 1 allen, 2 kk, 3 allen. 

 

Eerste Schriftlezing  Numeri 27: 12-23. 

 

Zingen    Lied 362, 1 allen, 2 kk, 3 allen. 

 

Tweede Schriftlezing: Johannes 11: 1-16. 

 

 

 

 

Zoeterwoude 



Zingen   GVL 420, 1 en 2 kk, 3 en 4 allen. 

 

 
 

Meditatie 

 

Kleinkoor  Jésus Christ, o clarté d’en haut (Jezus Christus, o helderheid van boven, 

stralende weerschijn van de heilige God, licht dat komt van de hemel om onze paden te verlichten. 

De schemering komt, vredig, spoedig zal om ons de avond vallen. Eeuwig licht, wij aanbidden u. 

Glorie voor u, heilige Vader, o God van helderheid, voor Jezus uw zoon, voor de Heilige Geest. 

Onze lofzangen verheffen zich tot u. Halleluja, Amen.) 

 

Dienst der gebeden:  Voorbeden – stilgebed – Onze Vader. 

Onze Vader, die in de hemel zijt, uw Naam worde geheiligd, uw koninkrijk kome, uw wil geschiede op 

aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden zoals ook 

wij onze schuldenaars vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van 

U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, in eeuwigheid. Amen 

 

Inzameling en opdracht van de gaven. 

 

Slotlied  Lied 1008, 1, 2 en 3 allen. 

 

Zegenbede  Gesproken tekst van Lied 415: 1, 2 en 3, ‘Zegen ons, Algoede’. Amen. 

 

Kleinkoor  Venite exultemus domino, uit de bundel van Taizé. 


