
Zondag 2 oktober 2022 10 uur Remonstranten Sommelsdijk  

Thema Levenskunst 

Voorganger Andre Meiresonne,  

Muziek Sjaliene de Waal en Cantone, olv Chloë de Waal 

Lezing Janet Parlevliet 

Welkom en kaars aansteken, Stilte  

Openingslied Lied 276 vers 1 en 2 Zomaar een dak, boven wat hoofden 

Votum en Groet 

Antwoordlied Tot u Heer, is ons hart gericht  

Inleidende bijbellezingen  

Want waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, ben ik in hun midden. 
– Matteüs 18 vers 20 

En houd dit voor ogen: Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld. 
– Matteüs 28 vers 20 

Inleiding  

Gebed van Inkeer 

Lied 275 alle vers 1 – 3 Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig 

Herdenking Theo Jongejan  

Lied 275 alle vers 4 – 5 Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig 

Bijbellezing Prediker 9 vers 1 – 6 (De vreugde van het leven), vers 13 - 18 (Dwaasheden) 

Cantone / En tout, la paix du cœur 

En tout, la paix du cœur  
En tout, la paix du cœur, la joie sereine  
En tout, la paix du cœur, la joie sereine  
O, De lui, vient mon espoir! 

Overdenking Levenskunst 

>>> Intermezzo Cantone / Irish Blessing 

Irish Blessing 

1. 
May the road rise to meet you,  
may the wind be at your back,  
may the sunshine warm upon your face,  
and the rain fall soft upon your fields 
And until we, and until we, 



and until we meet again 
May God hold you, may God hold you,  
ever in the palm of His hand 

2. 
May the sun make your days bright, 
may the stars illuminate your night, 
may the flowers bloom along your path, 
and your house stand firm against the storm, 
And until we, and until we, 
and until we meet again 
May God hold you, may God hold you,  
ever in the palm of His hand 

>>> Intermezzo Cantone / Vrede zij u 

Vrede zij u 

1. 
Vrede zij u, vrede zij u 
Gelijk mij de vader zond, zend Ik ook u  
Vrede zij u, vrede zij u  
Gelijk mij de vader zond, zend Ik ook u 
2. 
Blijf in mijn vrede, blijf in Mij 
Mijn woord moet in u zijn, dat maakt u vrij 
Blijf in mijn vrede, blijf in Mij 
Mijn woord moet in u zijn, dat maakt u vrij 
3. 
Ontvang mijn Geest, Heilige Geest 
Hij zal u leiden, weest niet bevreesd  
Ontvang mijn Geest, Heilige Geest 
Hij zal u leiden, weest niet bevreesd 
4. 
Vrede zij u, vrede zij u 
Gelijk mij de vader zond, zend Ik ook u  
Vrede zij u, vrede zij u  
Gelijk mij de vader zond, zend Ik ook u 

Stilte en muziek  

Gebed en Onzevader 

Mededelingen 

Slotlied 416 Ga met God en Hij zal met je zijn 

Uitzending en zegen 

(Gezongen) Amen 

Muziek


