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Welkom door Emily 

Aansteken van de tafelkaarsen 

Tijdens het aansteken luisteren we naar ‘U bent aanwezig’, van Sela 

 

 

BEGIN 
 

  we gaan staan 

De zanggroep zingt: Lied 275 : 1.3.5 

Groet v: God is in ons en om ons heen 

  en Jezus is naast ons 

  als wegwijzer en vriend. 

 a: AMEN.  

Bemoediging en drempelgebed 

 v: Onze hulp is de Naam van de HEER  

 a: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT. 

 v: die eindeloos trouw is 

 a: EN ONS EN ONZE WERELD 

  NIET LAAT VALLEN. 

 v: Hier zijn we, God, 

onderweg door het leven, 

berg op, berg af. 

  Gezien, ongezien, 

  op zoek naar 

  wie ik ben, 

  waar ik vandaan kom, 

  waarnaartoe ik op weg ben, 

  op zoek naar geluk en wijsheid. 

  Wij bidden dat dit uur helpt bij onze zoektocht, 

  en dat U ervaarbaar wordt 

Dat bidden we. 

 a: AMEN. 

  daarna gaan we zitten 

We luisteren naar ‘Shoulders’, van For King & Country 

 

Met de kinderen 
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Gebed om ontferming 

We luisteren naar ‘Kijk omhoog’, van Nick & Simon 

 

 

WOORD 
 

Gebed 

We luisteren naar ‘Every Step of the Way’, van Cade Thompson 

 

Lezing uit het Evangelie: Johannes 10 : 11-16 (Bijbel in Gewone Taal), 

gelezen door Emma 

 

Jezus zei: ‘Ik ben de goede herder. Luister! Een goede herder geeft 

zijn leven om zijn schapen te redden. Maar iemand die ervoor betaald 

wordt om op de schapen van een ander te passen, doet dat niet. Dat is 

geen echte herder. Hij zorgt niet goed voor de schapen, want ze zijn 

niet van hem. Als er een wolf aan komt, laat zo iemand de schapen in de 

steek en vlucht weg. Dan valt de wolf de schapen aan en jaagt ze uit 

elkaar. 

Ik ben de goede herder. Zoals een herder voor zijn schapen zorgt, zo 

zorg ik voor de mensen die bij mij horen. Ik geef mijn leven voor die 

mensen. Want ik ken hen, en zij kennen mij. Net zoals ik de Vader van 

dichtbij ken, en zoals hij mij van dichtbij kent. 

Ook buiten Israël zijn er mensen die bij mij horen. Ook voor hen moet 

ik zorgen. En ook zij zullen naar mij luisteren en mijn volgelingen 

worden. Alle mensen die bij mij horen, zullen één grote kudde met één 

herder zijn.’ 

 

De zanggroep zingt: Lied 23d 

 

ff stilstaan bij wat we hebben gehoord uit de Bijbel 

We luisteren naar: ‘Ken je mij’, van Trijntje Oosterhuis 

 

 

ANTWOORD 
 

Gebeden, afgesloten met het Onze Vader 
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Informatie over de collectedoelen 

 

De zanggroep zingt tot slot: Lied 416 : 1.2.4 

 

ZENDING en ZEGEN 
 

We luisteren naar ’My Lighthouse’, van Rend Collective  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de volgende JONGERENVIERING is op 3 oktober 

 

… en op 11 juli is de OVERSTAPDIENST 

met aandacht voor de overstap basisschool naar voortgezet onderwijs 


