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Groen 
Groen is de kleur van de hoop. 
Brood en vis als symbool voor Jezus 
die ons door zijn leven hoop geeft. 
Daarmee varen wij de toekomst tegemoet 
 

Thema: “Ja, ook dat laatste schaapje...” 
 
VOORBEREIDING 
 
Orgelspel 
 
Woord van welkom, mededelingen 
 
Intochtslied: NLB 283:1,2 en 5 (In de veelheid van geluiden) 

 
In de veelheid van geluiden 
in het stormen van de tijd, 
zoeken wij het zachte suizen 
van het woord, dat ons verblijdt. 
 
En van overal gekomen, 
drinkend uit de ene bron, 
bidden wij om nieuwe dromen, 
richten wij ons naar de zon. 
 
Die ons naam voor naam wilt noemen, 
al uw liefde ons besteedt, 
zingend zullen wij U roemen 
en dit huis zingt met ons mee! 

 
Bemoediging en groet 
 
 
 
 



Zingen: NLB 287:1,2 en 5 (Rond het licht dat leven doet) 
 
Rond het licht dat leven doet 
groeten wij elkaar met vrede; 
wie in voor- of tegenspoed 
zegen zoekt, mag binnentreden, – 
bij de Heer zijn wij hier thuis, 
kind aan huis. 
 
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! 
 
Rond het licht dat leven doet 
groeten wij elkaar met vrede. 
Paaslicht straal ons tegemoet, 
zegen wie uw liefde delen, – 
licht dat dit geheim behoedt: 
God is goed. 

 
Gebed om ontferming 
 
Zingen van Glorialied: Geprezen zij God (NLB150a) 

 
Geprezen zij God! Gij engelenkoor 
dat steeds naar Hem hoort, prijs Hem om zijn Woord! 
Gij hemelen, loof Hem wiens hand alles schiep, 
die allen daarboven tot dankzegging riep. 
 
Geprezen zij God! Gij allen op aard, 
aanbid Hem die u als kinderen aanvaardt. 
Loof Hem die uw Heer is met juichende stem. 
Beantwoord zijn liefde: leef altijd voor Hem! 
 
Geprezen zij God! Laat alles wat leeft 
nu zingen voor Hem die alles ons geeft. 
Laat jubelen het orgel, laat harp en trompet 
de glorie doen klinken van Hem die ons redt. 
 



Geprezen zij God! Ons lied is gewijd 
aan Hem die altijd ons helpt en geleidt. 
Om zijn goede schepping, om hemels genot, 
zijn gunst en vergeving: geprezen zij God! 

 
Gebed bij het openen van de Schrift 
 
Eerste lezing: Psalm 139: 1-12 
  
Zingen: NLB 139: 1,2 en 14 (Heer, die mij ziet zoals ik ben) 

 
Heer, die mij ziet zoals ik ben, 
dieper dan ik mijzelf ooit ken, 
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga, 
Gij volgt mij waar ik zit of sta. 
Wat mij ten diepste houdt bewogen, 
’t ligt alles open voor uw ogen. 
 
Gij zijt zo diep vertrouwd met mij: 
wie weet mijn wegen zoals Gij? 
Gij kent mijn leven woord voor woord, 
Gij hebt mij voor ik spreek gehoord. 
Ja overal, op al mijn wegen 
en altijd weer komt Gij mij tegen. 
 
Doorgrond, o God, mijn hart; het ligt 
toch open voor uw aangezicht. 
Toets mij of niet een weg in mij 
mij schaadt en leidt aan U voorbij. 
O God, houd mij geheel omgeven, 
en leid mij op de weg ten leven. 
 

Tweede lezing: Lucas 15:1-7 
 
Marc zingt: Jezus is de goede Herder 
 
Overdenking 
 
 
 
 
 



Orgelspel en daarna zingen: NLB 885:1(Groot is uw trouw)  
 
Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader. 
Er is geen schaduw van omkeer bij U. 
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde, 
die Gij steeds waart; dat bewijst Gij ook nu. 
Groot is uw trouw o Heer, groot is uw trouw o Heer, 
iedere morgen aan mij weer betoond. 
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. 
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond. 

 
Woorden van vertrouwen 
 
Gebeden 
Gaven bij de uitgang 
 
Zingen: NLB 419:1 en 2 (Wonen overal nergens thuis) 

 
Wonen overal nergens thuis 
aarde mijn aarde mijn moeders huis 
vallende sterren de schim van de maan 
mensen die opstaan en leven gaan – 
mensen veel geluk. 
 
Wonen overal even thuis 
handel en wandel en huis na huis 
loven en bieden op waarheid en waan 
wagen en winnen en verder gaan – 
mensen veel geluk. 

 
Zegen 
 

Wonen overal bijna thuis 
aarde mijn hemel mijn vaders huis 
stijgende sterren de lach van de maan 
mensen die dromend een stem verstaan – 
mensen veel geluk. 
 

Collecten bij de uitgang 
 1. Werelddiaconaat 
 2. Zuiderkerkgemeente 
 3. Onderhoud gebouwen 


