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JOHANNES 10:10-11 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zondag 30 augustus 2020 
Protestantse Kerk Brugge 
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Het goede leven 

Deze liturgie is onderdeel van de prekenreeks ‘het goede leven’. Wat geeft het 

leven zin? Wat maakt het leven goed? Sinds de coronacrisis speelt deze vraag 

volop in de samenleving. Het coronavirus heeft ons leven drastisch veranderd. 

Door alle onzekerheid heen, ervaren we nu sterker dan tevoren dat echt contact 

met anderen het leven zin geeft. Maar goed leven is niet alleen een leven in 

verbinding met de ander. Het goede leven heeft ook te maken met het inzicht 

dat God goed is en dat het leven uit zijn hand komt. 

 

Zondag 30 augustus 2020 

Eerste lezing: Psalm 23 

Tweede lezing: Johannes 10:1-18 
Thema: Ik geef het leven in al zijn volheid 

Zondag 6 september 2020 

Eerste lezing: Exodus 15:22-27 

Tweede lezing: Mattheüs 11:1, 25-29 
Thema: Kerk als oase: waar het goed toeven is 

Zondag 20 september 2020 

Eerste lezing: Psalm 34 

Tweede lezing: Kol 3:12-15 
Thema: Proeven van het goede leven 

Zondag 27 september 2020 

Eerste lezing: Spreuken 3:1-8 

Tweede lezing: Spreuken 8:32-36 
Derde lezing: Romeinen 7:14-25 

Thema: Verlangen naar het goede, maar het kwade doen 

Zondag 4 oktober 2020 (gez. dienst Oostende) 

Eerste lezing: Deut 30:11-20 
Tweede lezing: Matt 5:17-26 

Thema: Kies voor het leven! 
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Dienst van de voorbereiding 

Woord van welkom en mededelingen 

Stil gebed, bemoediging en groet 

Intro: ‘Stilte zingen’ 

Lied 932 ‘Rust nu mijn ziel’ 

Liedrecitatie, op de achtergrond klinkt zachtjes de melodie 

1. Rust nu mijn ziel. Laat ze maar roepen, 

dringen om ruimte die God toebehoort. 
Smart kent haar klacht, vreugde haar zingen, 

chaos vraagt een herscheppend woord. 

2. Rust nu mijn ziel. Zoek niet onrustig 

te vroege vrede, maar geef je aan God. 

Voedsel is het dat niet verzadigt, 
drinken te over, toch kwelt dorst. 

3. Rust nu mijn ziel. Dit is jouw lichaam, 

jouw lastig lichaam, hoe wordt je weer heel? 

Soms even raakt hemel de aarde; 
God geve dat je ziet en weet. 

4. Rust nu mijn ziel. Weet je geborgen, 
durf te geloven, hoor: God heeft je lief. 

In pijn en leed deel je in Christus, 

Hij kent de smart, Hij roept: vrees niet. 

Drempelgebed 

Instrumentaal intermezzo 
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Dienst van het Woord 

Meditatie: ‘Thuiskomen’ 

Stiltemoment 

Gebed bij de opening van de Schrift 

Eerste lezing: Psalm 23 

Luisterlied: Psalm 23 

Franz Schubert – arr. John Rutter – Cambridge Singers 

Evangelielezing: Johannes 10:1-15 

Instrumentaal intermezzo 

Preek 

Orgelspel 

Psalm 16a ‘Leer ons o Heer, wat de weg is ten leven’ 

Refrein (door cantor) 

 

 

V: Hoed mij, God, bij U zoek ik toevlucht; 
 tot de Heer spreek ik: ‘Gij zijt mijn Heer’. 
 O Heer, Gij mijn erve, mijn beker, 
 Gij handhaaft mijn erfgoed voor mij. 

Refrein: Leer ons… 

V: Ik zegen de Heer om zijn leiding: 

 zelfs des nachts vermaant Hij mijn geweten. 

 Ik blijf op de Heer zien, bestendig; 
 staat Hij naast mij, ik kom niet ten val. 
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Refrein: Leer ons… 

V: Wel mag mijn hart zich verheugen, 

 wel mag mijn geest zich verblijden: 

 mij komt het niet te na – ik ben veilig. 
 Want Gij geeft mij niet prijs aan de dood, 

 geen graf geeft Gij uw vrome voor ogen. 

Refrein: Leer ons… 

V: Gij leert mij wat de weg is ten leven, 

 de volheid der vreugde waar Gij zijt: 
 heerlijkheid, in uw schutse, voor immer. 

Refrein: Leer ons… 
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Dienst van de gebeden en gaven 

Voorbeden 

Onze Vader 

Luisterlied: ‘God U bent liefde’ (Taizé) 

Refrein: God U bent liefde, bron van het leven. 

1. Christus, ook al zouden wij geloof hebben 

dat bergen verzet, wat zouden wij zijn 
zonder levende liefde? 

U hebt ons lief. U hebt ons lief. 

2. Wat zouden wij zijn zonder uw Geest 
die ons hart bewoont? 
U hebt ons lief. U hebt ons lief. 

3. Door alles op U te nemen, 
opent U ons een weg naar het geloof, 
naar het vertrouwen in God, 

God die noch lijden noch menselijk leed wil. 

4. Geest van de opgestane Christus, 
Geest van erbarmen, 

Geest van lofzang, 
Uw liefde voor ieder van ons zal nooit wijken. 

U hebt ons lief. U hebt ons lief. 

Zending en zegen 

Loop voor ons uit Heer, om ons de rechte weg te wijzen. 

Ga naast ons, om met ons uw vriendschap te delen. 

Sta achter ons, om ons rugdekking te geven. 

Wees onder ons, om ons bij vallen op te vangen. 

Woon in ons, om ons de kracht te geven voor alledag. 

Wees om ons, als een muur van liefde tegen zorg en angst. 

Wees boven ons, om ons te beschijnen met uw zon  

en te verlichten met uw zegen. 
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Lied 416 ‘Ga met God en Hij zal met je zijn’ 

door cantor 

1.  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. 

4.  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. 

Orgelspel 
  



~ 8 ~ 

 

 


