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Welkom 
Aansteken van de tafelkaarsen 
Orgelspel: ‘Wer nur den lieben Gott lässt walten’ (BWV 690) – J.S. Bach 
Stilte 
 

INTREDE 
 
Aanvanglied (staande): Lied 280 : 1.2.3.5 
Groet v: Genade en vrede van God de Vader 
  en van Jezus Christus onze Heer. 

 a: AMEN.  
Bemoediging en drempelgebed 

 v: Onze hulp is in de naam van de HEER  
 a: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT. 
 v: die trouw is zonder ophouden. 
 a: EN NIET LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON. 
 v: (drempelgebed) 
  … door Jezus Christus onze Heer. 
 a: AMEN. 

Psalm van de zondag: Psalm 84 : 1 
allen gaan zitten en de kinderen gaan naar de Kinderdienst 
 
Gebed om ontferming 
Gloria: Lied 657 
 

De HEILIGE SCHRIFT 
 
Gebed voor de lezingen 
 
1e Lezing: Filippenzen 4 : 4-7 
Zingen: Lied 221 : 1.2 
 
2e Lezing: Matteüs 7 : 24-27 
Zingen: acclamatie 339a 
 
Preek 
Orgelspel: ‘Wer nur den lieben Gott lässt walten’ (BWV 691) – J.S. Bach 
 
Zingen: Lied 905 : 1.4 
de kinderen komen terug uit de Kinderdienst 
 



 
BELIJDENIS van JORAM van der VELDEN 

 
Inleiding 
 
PresentatIe 
 
Belijdenis: afwending en toewending 
 
Zingen (staande): Lied 340b 
 
Geloften 
 
 vg.: Gemeente van de Heer, 

willen jullie Joram waar mogelijk 
helpen groeien in dit geloof 
en helpen Christus na te volgen? 

 allen: Ja, dat willen wij. 
 
Handoplegging 
  
Zingen (staande): Lied 345 : 3 
 
persoonlijke woorden van de voorganger 
woorden namens de kerkenraad 
 
 

GEBEDEN en GAVEN 
 
Gebeden (dankzegging – voorbeden – stilte – Onze Vader) 
 
Inzameling 
de kleinsten worden gehaald uit de oppas 
 

tijdens de inzameling luisteren we naar ‘Good Good Father’, Chris Tomlin 
 

vertaling: 
 
Ik heb duizend verhalen gehoord over hoe ze denken dat je bent, 
maar ik heb in het holst van de nacht het tedere gefluister van liefde gehoord. 
En je vertelt me dat je blij bent met mij 
en dat ik nooit alleen ben. 



 
Je bent een goede, goede vader. 
Het is wie je bent, het is wie je bent, het is wie je bent 
En ik ben geliefd bij jou. 
Het is wie ik ben, het is wie ik ben, het is wie ik ben. 
 
Ik heb veel mensen zien zoeken naar antwoorden wijd en zijd, 
maar ik weet dat we allemaal zoeken 
naar antwoorden die jij alleen kan bieden, 
omdat je precies weet wat we nodig hebben 
voordat we een woord zeggen. 
 
Je bent een goede, goede vader. 
Het is wie je bent, het is wie je bent, het is wie je bent 
En ik ben geliefd bij jou. 
Het is wie ik ben, het is wie ik ben, het is wie ik ben. 
 
Omdat je in alles perfect bent. 
Je bent perfect in alle opzichten 
voor ons. 
Je bent … 

 

 
Tot slot: Lied 864 : 2.5 
 

ZENDING en ZEGEN 
 
Orgelspel: ‘Wer nur den lieben Gott lässt walten’ (BWV 642) – J.S. Bach 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


