
 

 
 

 Zondag 8 mei 2022, 10:15   

zondag “Jubilate”/ “Juich” 
 

 
 

 

Welkom 
 

De kaarsen aangestoken met lied: LB 426 “God zal je hoeden” 1x ned. 1x engels 
 

Bemoediging en begroeting:  
 

v. Onze hulp vinden wij in de Naam 

 van die alle mensen een hemel en een aarde maakt, 
 van die het laat regenen en zonnen over goeden en 

kwaden, van die niemand,  

geen mens of dier uit zijn hand laat vallen: 
a. die wij God noemen, in ons volste vertrouwen. 
 

v. Zo zal genade met jullie zijn en vrede 
 van de Eeuwige om ons heen, 
 van Jezus naast ons 

 en van de Geest, die heilige, in ons. 
a. Dat het zo zijn mag, amen. 

 
Aanvangslied: “Juich Gode toe” Psalm 100: 1 en 4 
 

Kyrië, na elk van de 3 beden beantwoord met Liedboek 301 j 

 
Gloria: Liedboek 309 a “Gloria a Dios” 1x Spaans, 1x Ned. 

  voorzang voorganger - gemeente 
 

De Gouden Doos 
 

Lied: “Jubilate Deo” Taizé (Psalm 66) Liedboek 66 a - 6x 
 

Thoralezing: Numeri 27, 12-23 
 

Lied: LB 811 “Zoals een moeder zorgt” 
 

Evangelielezing: Johannes 10, 22-30 
 

Lied: LB 23 g “Mijn herder is de Heer” 3x – vg zingt 1e x voor 
 

Verkondiging 
 

Meditatief orgel-of pianospel 
 

Mededelingen 
 

Inzameling van gaven 
 

Dank- en voorbeden, voortgezet bij de kaarsenboom, 
 met na elk 3e kaarsje: LB 23 g “Mijn herder is de Heer” 

 
 
Slotlied: “”Kan ooit mijn lied toereikend zijn” uit “Liefste lied van overzee”  Sytze de Vries/ 

“How shall I sing that majesty” 
 



 

 
 

2. Daar stralen allen in uw licht, 
maar ik zoek naar uw spoor. 
Daar staat men voor uw aangezicht, 

terwijl ik U slechts hoor. 
Zíj zingen, want gij zíjt hun Zon, 

ach, ving ik maar één straal. 
Dan werd ook mijn lied tot uw troon, 

zolang ik adem haal. 
 

3. Wanneer geloof mijn hart verlicht, 

een liefdesvuur het vult, 
dan deel ik even in dat koor, 

in hemels licht gehuld. 
Maar ik vrees kil en koud te zijn 
ondanks mijn vurig lied.  

Gij die puurt goud geschonken krijgt, 
tel ook wat ik u bied. 

 
4. Wat zijt gij groot, o Levende, 

wie alles toebehoort. 

U kennen laat mij delen in 
dit hemelse akkoord. 

Gij, oeverloze oceaan, 
en hemelsbrede zon, 
Gij, God van altijd, overal, 

die ook mijn hart bewoont. 
Zegen, beantwoord met “Gij, Levende, eerste en laatste” 


