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Welkom 
Orgelspel: Wer nur den lieben Gott läst walten (BWV 647) –  

Johann Sebastian Bach  
Aansteken van de kaarsen 
Stilte 
 

OPENING 
 
Aanvangslied (staande): Lied 288 
 
Groet Teun: God is altijd om ons heen 
  en ook Jezus is bij ons. 
 vg.: De goedheid en de vrede van God de Vader 
  en van Jezus Christus onze Heer 
  voor ons allen. 
 allen: AMEN.  
Bemoediging en drempelgebed 
 Teun: Onze hulp komt van de HEER  
 allen: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT, 
 Teun: die eindeloos trouw is 
 allen: EN ONZE WERELD NOOIT LAAT VALLEN. 
 Teun: Goede God, 

we zijn op zoek naar het goede leven, 
hier in de kerk, 
thuis en op school 
en op het werk en in de straat. 
Help ons bij onze zoektocht 
met woorden en verhalen 
die vertellen 
over hoe het leven goed kan zijn. 

 allen: AMEN. 
 
Psalm van de zondag: Psalm 84a 
 
Gebed om ontferming 
Glorialied: Lied 868 : 1.2.5 
 

DOOPGEDACHTENIS 
 
Lied: 686 : 2 
Lied (De Zangeressen): ‘Ik wens jou’ 
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De BIJBEL 
 
Zondagsgebed 
Lezing Nieuwe Testament: Matteüs 13 : 44-46 
 

Het is met het koninkrijk van de hemel als met een schat die 
verborgen lag in een akker. Iemand vond hem en verborg hem 
opnieuw, en in zijn vreugde besloot hij alles te verkopen wat hij 
had en die akker te kopen. 
Ook is het met het koninkrijk van de hemel als met een koopman 
die op zoek was naar mooie parels. Toen hij een uitzonderlijk 
waardevolle parel vond, besloot hij alles te verkopen wat hij had en 
die te kopen. 

 
Lied 313 : 1.5 
Het GOEDE LEVEN volgens … 
Lied 979 (in stukjes tussen de verschillende bijdragen) 
 

GEBEDEN en GAVEN 
 
Gebeden (dankgebed – voorbeden – stilte – Onze Vader) 
Aandacht voor de collectedoelen 
Lied 425 
 

ZENDING en ZEGEN 
 
Orgelspel: Fuga in G (BWV 577) – Johann Sebastian Bach 
 
 
 
 

 
Illustrator Gerdien van Delft (Studio Rebel) over de afbeelding die zij 

maakte bij het thema (zie voorkant van dit liturgieboekje): 

Je kunt er vlammen in zien, een kandelaar en twee handen die elkaar 

gedeeltelijk overlappen en de duif die de handen samenbindt. De quote 'in 

die ander komt iets van God naar je toe’ is hiervoor inspiratie geweest. De 

paarse vlam vormt met het rode gedeelte een kaars is symbool dat uit dit 

’samen' iets nieuws voortkomt.  
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OVER HET GOEDE LEVEN 
 
Wij zijn niet geroepen grootse, opvallende dingen te doen, 
maar het is onze plicht de gewone dingen op grootse wijze te doen. 
(Titus Brandsma) 
 

Leef in het nu en leef vooral vrolijk. 
(Marjan Berk) 
 

De wijsheid: ‘Wie mij vindt, heeft het leven gevonden.’ 
(Spreuken 8:35a) 
 

De kern van het geluk: degene willen zijn die je bent. 
(Erasmus) 
 

Wees barmhartig, zoals jullie Vader barmhartig is. 
(Lucas 6:36) 
 

Het gaat er niet om in de hemel te komen, 
maar om de hemel in ons te laten komen. 
(vrij naar Okke Jager) 
 

Heb lief en doe wat je wilt. (Augustinus) 
 

Het goede leven wordt gevonden niet door wat je kunt, 
maar door de keuzes die je maakt. 
(vrij naar Professor Dumbledore, in: Harry Potter and The Chamber of Secrets) 
 

Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden. 
(Johannes 15,13) 
 

Het goede leven wordt gevonden niet in de bevrijding van de armoede, 
maar in de bevrijding tot de armoede. 
(vrij naar Eugen Drewermann) 
 

Handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan, 
maar acht in alle bescheidenheid de ander belangrijker dan uzelf. 
(Filippenzen 2:3) 
 

Wees kalm te midden van het lawaai en de haast 
en bedenk, welke vrede er in stilte kan heersen. 
(uit: Max Ehrmann, Desiderata) 
 


