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De ontmoeting 

 



De Witte Toekomst speelt: “This is the day” van de Australische predikant Les 

Garrett over Psalm 118 vers 24: 

‘Dit is de dag die de Eeuwige heeft gemaakt,  

laten wij juichen en ons verheugen’ 

 

Begroeting en mededelingen. 

 
Ieder gaat (zo mogelijk) staan 

 

Zingen: Lied 84 vers 1, 3 en 4 

 

1 Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer, 

3 Welzalig die uit uw kracht leeft, 

4 Van kracht tot kracht gaan zij steeds voort. 

 

Aanvangswoord en Groet 

 

V: Onze hulp is in de naam van de Heer 

A: Die hemel en aarde gemaakt heeft 
V: Die trouw is en het werk van Zijn 

 handen niet loslaat 

A:   die liefde en vrede brengt.  

 

V: De Heer is met u allen 

A: Zijn vrede is met u 

 

    Ieder gaat weer zitten 

 

De Witte Toekomst speelt: “Arcade” van Duncan Laurence. 

In een interview vertelt Duncan dat hij de inspiratie voor dit nummer vond vanwege 

iemand die op jonge leeftijd is gestorven, hij zegt: “Haar dood had grote impact op 

me.  
Het was mijn eerste grote verlies en dat is het nog steeds.  

A broken heart is all that’s left, I’m still fixing all the cracks 

 

“Het geluk zit binnenin” – Phil Bosmans 

 

Zingen: Lied 791: 1, 2, 3 en 4 

 

1. Liefde, eenmaal uitgesproken  

2. Liefde die ons hebt geschapen, 

3. Liefde luidt de Naam der namen, 

4. Liefde waagt zichzelf te geven, 

 
De lezingen en de overdenking 

 

Moment met de kinderen 

 

Zingen: (terwijl de kinderen naar voren komen) 

Wij gaan op weg met God. 

 

Gesprek met de kinderen 



Zingen met de beamer: “Samen is veel leuker” 

 

Kinderen gaan naar de nevendienst en nemen het licht mee. 

 

Schriftlezing: Mattheus 4 vers 12 – 25 (Nieuwe Bijbel Vertaling) 

Begin van Jezus’ verkondiging  

 
Zingen: Lied 531 vers 1, 2 en 3 

 

1. Jezus die langs het water liep 

2. Jezus die langs de straten kwam 

3. Christus die door de wereld gaat 

 

Overdenking 

 

De Witte toekomst speelt:  “Hallelujah” van Leonard Cohen 

 

Afscheid ambtsdragers (Cor en Lietie van der Neut) 

 
Zingen: Lied 415 vers 1, 2 en 3 (staand) 

 

1. Zegen ons, Algoede,  

2. Stort, op onze bede, 

3. Amen, amen, amen, 

 

Het verzamelen 

 

Gebeden 

 Voorbeden 

 Stil gebed 

 Onze Vader  

 
Collecte   

De Witte Toekomst speelt:  “Aurora Borealis”   over het Noorderlicht 

 

Zingen: Lied 657 vers 1, 2 en 4 

 

1. Zolang wij ademhalen 

2. Al is mijn stem gebroken, 

4. Ons lied wordt steeds gedragen 

 

Zegen 

 

Zingen:  

 
 

De Witte Toekomst speelt:  “Fiesta a la playa”  

Een vrolijke uitsmijter op weg naar de koffie en de thee. 


