
4e Paaszondag in De Fontein
8 mei 2022 9.30 uur

Jubilate

Dwalen in Gods naam

Aan deze dienst werken mee
voorganger ds Evert Jan Veldman

Hashem Mirza, wijkverkenner
ouderling van dienst Hans Vissers

diaken Hilbert Annen
lectrix Gerry Knobbe

organist Carel van Aurich
beeldapparatuur Auke Faber



Bij het thema: Dwalen in Gods naam 

Hoe ontwikkel je gevoeligheid voor een woonwijk? Hoe kom je voorbij je 
eerste indrukken en je vooroordelen? Hoe krijgt het alledaagse de kans om jou
te verrassen? Hoe word je ontvankelijk voor wat zich aandient? In opdracht 
van de stedelijke diaconie dompelden vijf mensen zich onder in vijf van de 
armste woonwijken van Stad. Ze liepen bij de straat. Ze vertraagden hun pas. 
Ze kregen de tijd om aan het denken te worden gezet. Elke week vier uur 
achtereen. Van april tot oktober. Steeds op verschillende momenten van de 
dag en op verschillende dagen van de week. Dat heet: Exposure – Dwalen in 
Gods naam. Hashem Mirza leerde zo de wijk Selwerd kennen. Zijn ervaringen 
en ontdekkingen klinken door in deze dienst. In de komende maanden zal 
Hashem Mirza mensen wegwijs maken in het dwalen in Gods naam. In de wijk
Selwerd. Misschien bent u er een van? Wie weet wat er nog groeien gaat 
tussen deze woonwijk de gemeenschap van De Fontein?
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OM TE BEGINNEN

Orgelspel
Woord van welkom door de ouderling van dienst
De kaarsen worden aangestoken
Moment van stilte

Openingslied: Psalm 66 vers 1 en 3

       
Groet en bemoediging
v  De Eeuwige zal bij je zijn!
g  De Eeuwige zal je bewaren!
v  Onze hulp is de naam van de ENE
g  die hemel en aarde gemaakt heeft
v  die trouw blijft tot in eeuwigheid
g  en niet loslaat het werk van zijn handen.

Gezongen drempelgebed Die de morgen ontbood LB 296
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Gebed om ontferming – Hashem Mirza en gezongen kyrie LB 301k 
I = orgelkant, II=raamkant

Glorialied: ‘Zing jubilate voor de Heer’- NLB 652 alle verzen
 

RONDOM HET WOORD

Gebed van de zondag

Oudtestamentische lezing:  Psalm 131 (NBV21)

Een pelgrimslied van David.
HEER, niet trots is mijn hart,
niet hoogmoedig mijn blik,
ik zoek niet wat te groot is
voor mij en te hoog gegrepen.
2Nee, ik ben stil geworden,
ik heb mijn ziel tot rust gebracht.
Als een kind, de borst ontwend,
stil op de arm van zijn moeder,
zo is mijn ziel in mij.
3Israël, hoop op de HEER,
van nu tot in eeuwigheid.
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Lied: ‘Niet als een storm als een vloed’ – NLB 321 

2 Maar als een glimp van de zon vrouwen
een groene twijg in de winter,
dorstig en hard deze grond
zo is het koninkrijk Gods.

3 Stem die de stilte niet breekt mannen
woord als een knecht in de wereld
naam zonder klank zonder macht
vreemdeling zonder geslacht.

4 Kinderen armen van geest vrouwen
mensen gelouterd tot vrede
horen de naam in hun hart
dragen het woord in hun vlees.

5 Blinden herkennen de hand mannen
dovemansoren verstaan hem
zalig de man die gelooft
zalig de boom aan de bron.

6 Niet in het graf van voorbij allen
niet in een tempel van dromen
hier in ons midden is Hij
hier in de schaduw der hoop.

7 Hier in dit stervend bestaan allen
wordt Hij voor ons geloofwaardig
worden wij mensen van God,
liefde op leven en dood.

Epistellezing: Hebreeën 13, 1 – 3 (NBV21)
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131Houd de onderlinge liefde in stand 2en houd de gastvrijheid in ere, want zo 
hebben sommigen zonder het te weten engelen ontvangen. 3Bekommer u om 
de gevangenen alsof u samen met hen gevangenzat, en om de mishandelden 
alsof u zelf mishandeld werd.

Halleluja: NLB 338b

Evangelielezing: Johannes 1, 10 – 14 (NBV21) 
10Het Woord was in de wereld, de wereld is door Hem ontstaan en toch kende 
de wereld Hem niet. 11Hij kwam naar wat van Hem was, maar wie van Hem 
waren hebben Hem niet ontvangen. 12Wie Hem wel ontvingen en in zijn naam 
geloven, heeft Hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden. 13Zij
zijn niet op natuurlijke wijze geboren, niet uit lichamelijk verlangen of uit de wil 
van een man, maar uit God.
14Het Woord is mens geworden en heeft in ons midden gewoond, vol van 
genade en waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de
enige Zoon van de Vader.

Acclamatie

Overweging
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Orgelspel

Geloven in Selwerd – Hashem Mirza

Geloofslied In God de Vader op zijn troon LB 342 (allen staan)

2 En in de Geest, die ons geleidt,
geloven wij: dat er altijd
een Trooster is, zacht als de wind,
een sterke moeder bij haar kind

3 Lof zij de Vader, die ons schiep
en licht uit nacht tevoorschijn riep.
Lof zij de Zoon, die onze nood,
ons kruis verdroeg en onze dood.

4 Die onderging en overwon
en als de zon ten hemel klom,
die aan de dag treedt op zijn tijd
en eenmaal recht van onrecht scheidt.

5 Lof zij de Geest die wereldwijd
ons kerk maakt: Christus toegewijd
tot wij, van alle kwaad bevrijd,
God zien in alle eeuwigheid.
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GEBEDEN EN GAVEN

Diaconale mededelingen en inzameling 

Voorbeden met gezongen acclamatie LB 368f

Stil gebed en Onze Vader

ZENDING EN ZEGENING

Slotlied: ‘De toekomst is al gaande’- NLB 605 1 - 5

Woorden van zending en zegen

Orgelspel    
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