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Muziek bij binnenkomst kerkenraad:  
Allegro spirituoso uit Serenade in F / W.A. Mozart                            
 

Welkom en mededelingen door Ouderling van Dienst 
 

Intochtslied: 657: 1 en 3 (zo mogelijk staande) 

 
Het donker kan verbleken 
door psalmen in de nacht. 
De muren kunnen vallen: 
zing dan uit alle macht! 
God, laat het nooit ontbreken 
aan hemelhoog gezang, 
waarvan de wijs ons tekent 
dit lieve leven lang. 

 

Stil Gebed 



Votum en Groet  
 
Lied:  657: 4  
 Ons lied wordt steeds gedragen 

door vleugels van de hoop. 
Het stijgt de angst te boven 
om leven dat verloopt. 
Het zingt van vergezichten, 
het ademt van uw Geest. 
In ons gezang mag lichten 
het komend bruiloftsfeest.  (zitten)  

 

Kindermoment 
Kinderlied: Wij gaan voor even uit elkaar 

         
 
Kyriëgebed 

Kyriegebed wordt muzikaal omlijst door Kyrie eleison, 
Christe eleison / Kees Borgdorff  

 
 
 
 



Glorialied: 305 

 
Alle eer en alle glorie 
geldt de Zoon, de erfgenaam! 
Als genade die ons toekomt 
is Hij onze nieuwe naam. 
Licht uit licht, / vergezicht, 
steek ons met uw stralen aan! 

 

Alle eer en alle glorie 
geldt de Geest die leven doet, 
die de eenheid in ons ademt, 
vlam, die ons vertrouwen voedt! 
Levenszon, / liefdesbron, 
maak de tongen los voorgoed! 

 

Gebed bij opening van het Woord 
 

Schriftlezing Oude Testament:  Exodus 2, 11-25 
 

Lied:  146a: 1 en 5    
Op duizenderlei wijze 
redt Hij ons van de dood. 
Hij geeft ons drank en spijze 
in schaarste en in nood. 
En als wij zijn gevangen, 
te middernacht zendt Hij 
ons liederen en gezangen 
en maakt ons eindelijk vrij. 



Schriftlezing Nieuwe Testament: Matteüs 6, 7-13  
 

Lied:  839    

 
De dans werd vergeten en het ritme verstoord; 
het lied van de schepping werd zelden nog gehoord. 
Ik kwam hier op aarde om een gloednieuw begin, 
in Betlehem zette de dans weer in. (refr.: Dans...) 
 

Ik danste voor blinden die mij riepen om licht. 
Ik gaf aan verschopten een stem, een nieuw gezicht. 
Ik danste voor kinderen, de koning te rijk. 
Ik danste het lied van gerechtigheid. . (refr.: Dans...) 

 

De dans leek te breken, maar Ik deelde het brood. 
Ik danste uit liefde veel sterker dan de dood. 
Die liefde leeft in je nu Ik dans met jou, 
de dans van de schepping, de dans van trouw. . (refr.)  

 

Verkondiging 

Muziek: Andante uit Serenade in F / W.A. Mozart 



Lied:  388: 1 (allen), 2 (vrouwen), 3 (mannen),   
4 en 5 (allen) – refrein steeds allen 

  

 
Vrouwen: Voor ieder van ons een plaats aan de tafel, 
voor iedere vrouw, voor iedere man. 
Niet minder of meer, de een of de ander: 
het delen van macht is deel van ons plan. 
Allen: Vol vreugde ziet God …… 
 

Mannen: Voor jong en voor oud een plaats aan de tafel, 
want iedere stem geeft klank aan het koor. 
Een hand zoekt een hand, de jongste de oudste; 
ze vinden elkaar en niemand gaat voor.   Allen: Vol vreugde…. 
 

Allen:  Voor ieder van ons een plaats aan de tafel, 
beschadigd of gaaf, rechtvaardig of slecht, 
en ondanks de pijn: een plaats van vergeving, 
genadig begin van goddelijk recht. Vol vreugde….. 
 



Allen:  Voor ieder van ons een plaats aan de tafel, 
van eerbied vervuld, van angsten bevrijd, 
een plaats om te zijn, een plaats om te worden 
getuige van Hem, een levend bewijs. Vol vreugde….. 
 

Mededelingen vanuit de kerkenraad 
 

In Memoriam 
 

Heer, herinner u de namen 
van hen die gestorven zijn, 
en vergeet niet, dat zij kwamen 
langs de straten van de pijn, 
langs de wegen van het lijden, 
door het woud der eenzaamheid, 
naar het dag en nacht verbeide 
vaderhuis, hun toebereid. 
 

Muziek:  Processie / Kees Borgdorff 
 

Afscheid van het dienstwerk in Protestantse gemeente  
De Ontmoeting te Noord-Beveland – door ds. A. Spaans 
 

Dankgebed en Voorbeden, afgewisseld met kyrie 301k 

 
Stil Gebed 
Onze Vader: 369b  

 



 
(kinderen komen terug uit de kindernevendienst) 

 

Slotlied: 416 
Ga met God en Hij zal met je zijn: 
jou nabij op al je wegen 
met zijn raad en troost en zegen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 

Ga met God en Hij zal met je zijn: 
bij gevaar, in bange tijden, 
over jou zijn vleugels spreiden. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 

Ga met God en Hij zal met je zijn: 
in zijn liefde je bewaren, 
in de dood je leven sparen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 

Ga met God en Hij zal met je zijn, 
tot wij weer elkaar ontmoeten, 
in zijn naam elkaar begroeten. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 

Zegen 
Amen (431c) 
Naspel:        Allegro 1 en 2 uit Partita in G / G.Ph. Telemann                           


