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Vooraf: orgelspel en/of lied naar keuze van het koor…. 
 
Aanvangslied: Zomaar een dak lied. Nummer 276 Liedboek 
 
Bemoediging en groet 
 
Lied: Wij zoeken hier uw aangezicht. Nummer 281 Liedboek 
Afwisselend met het koor: 1 koor, 3 allen, 4 koor, 5 allen. 
 
Gebed aan het begin  
 
Glorialied: Nummer 281 Liedboek 
Afwisselend met het koor: 6 koor, 7 allen, 8 koor, 10 allen. 
 
Inleiding thema: Warmhartigheid  
 
Lied: Zo vriendelijk en veilig als het licht. Nummer 221 Liedboek 
 
Opening van het woord  
 
Schriftlezing: Lukas 4: 14-22 Jezus leest voor uit de boekrol van Jesaja. 
 
Lied: Abba Vader, U alleen, U behoor ik toe. Nummer 886 
 
Schriftlezing;  Mattheus 25: 35-40  Wees Warmhartig 
 
Lied:  Al wat een mens geluk kan geven  
 
1. Al wat een mens geluk kan geven 
 draag je van binnen met je mee. 
 zoek het niet hoog of overzee, 
 het staat al in je hart geschreven. 
 
2. Een stem is het, ons doorgegeven 
 Die zegt “ik zal er zijn voor u” 
 Laat je gezeggen hier en nu 
 kies de ware weg ten leven. 
 



3. Wie antwoord aan de stem durft te geven 
 weet zich geborgen en bemind  
 ontvangt de vrijheid van een kind 
 en wordt voor anderen een zegen.  
 
Overweging  
 
Lied: Groot is uw trouw, o Heer. Nummer 885 Liedboek  
 
Collecte 
 
Dankgebed en voorbeden en samen het Onze Vader bidden. 
 
Slotlied: Ga maar gerust…   
Melodie evangelisch liedboek lied 246 /  bundel Johannes de Heer 96 – Ik bouw 
op U mijn schild en mijn verlosser. Couplet 1 koor, couplet 2 allen  
 
1. Ga maar gerust, want Ik zal met je meegaan. 
 Ik ben je baken, ook in de diepe nacht. 
 Ik ben de stem, die steeds in jou zal opstaan. 
 Ik ben de hand, die op jouw vriendschap wacht. 
 Ik ben het licht dat voor je voeten uitgaat. 
 Ik ben de wind waardoor je adem haalt. 
 
2. Ga maar gerust, want Ik zal met je meegaan. 
 Ik ben de zon, waardoor het donker knielt. 
 Ik ben de groet, waarmee ook jij kunt opstaan. 
 Ik ben de hoop, dat zaad diep in je ziel. 
 Ik ben het lied, dat fluistert in de bomen. 
 Ik ben de dag, die schemert in je droom. 
 
Zegenbede 
 
 
 
 
 
 



Couplet 3:  Ga maar gerust, couplet 3 allen 
 
3. Ga maar gerust, want Ik zal met je meegaan. 
 Ik ben de liefde, die een mens je schenkt. 
 Ik ben de hoogste toon, die je kunt aanslaan. 
 Ik ben de verte, die verlangend wenkt.  
 En kom je thuis, de laatste mist verdwenen. 
 Ik ben de hand, die al je tranen wist. 


