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PAARS 

Paars is de kleur van het stil worden 

van bezinning en gebed 

Paars zegt ons ruimte te maken in onszelf, 

plaats om ons voor te bereiden op Gods belofte: 

Hij bevrijdt! 

Het zilveren kruis en de kroon 

leiden onze gedachten naar Jezus, lam van God, 

die Gods belofte voor ons levend maakt 
 

 

 

 

Thema: Maak geen vastomlijnd beeld van God 
 

 

 
 

 

 

Voorganger: ds. Elly Wisselink 

Pianist: Willy Misker 

M.m.v. de Cantorij o.l.v. Willy Misker 

 

 

 



VOORBEREIDING 

 

Welkom 

 

Cantorij: 'Die ons voor het licht gemaakt heeft' 

 

 Die ons voor het licht gemaakt hebt dat wij leven:  

 Spreek licht, wees hier aanwezig in uw naam “Ik zal er zijn” . 

 

Aanvangslied: Lied 287: 1, 3 en 5 (staande) 

 

Rond het licht dat leven doet 

groeten wij elkaar met vrede; 

wie in voor- of tegenspoed 

zegen zoekt, mag binnentreden, – 

bij de Heer zijn wij hier thuis, 

kind aan huis. 

 

Rond het water van de doop 

komt de Rode Zee ter sprake; 

droogvoets, tussen nood en dood 

volgen wij een brandend baken: 

in het nachtelijke uur 

vlamt een vuur. 

 

Rond het licht dat leven doet 

groeten wij elkaar met vrede. 

Paaslicht straal ons tegemoet, 

zegen wie uw liefde delen, – 

licht dat dit geheim behoedt: 

God is goed. 

 

Bemoediging en groet  

 

 

 



Drempelgebed: Lied 296 – Cantorij en gemeente  

 

Cantorij:  Die de morgen ontbood 

  en het licht hebt geroepen, 

 zegen ons ook met uw licht! 

 

     Allen: Die de morgen ontbood 

  en het licht hebt geroepen, 

 zegen ons ook met uw licht! 

 

Cantorij:  Ondoofbaar vuur, 

 over ons opgegaan als een zon, 

 vat ons samen in uw stralen, 

 doe ons gedijen in uw ogen! 

 

     Allen: Die de morgen ontbood 

  en het licht hebt geroepen, 

 zegen ons ook met uw licht! 

 

Cantorij:  Die de weerstand van de nacht wilt breken, 

 onze toekomst aan het donker afdwingt, 

 

     Allen: Die de morgen ontbood 

  en het licht hebt geroepen, 

 zegen ons ook met uw licht! 

 

Toelichting bij het thema 

 

Gebed om ontferming 
 

Zingen: 'Kumba yah, my Lord 

Intentie 

Zingen: 'Someone's crying Lord, Kumba yah' 

Intentie 

Zingen: 'Someone's shouting Lord, Kumba yah' 

Intentie 



Zingen: 'Someone's praying Lord, Kumba yah' 

Intentie 

Zingen: 'Someone's singing Lord, Kumba yah' 

 

HET WOORD 

 

Cantorij:  Brandde ons hart niet? 

 

 Zijn woorden die ons hart verwarmen,  

 aarde woorden, ademwoorden, 

 stromend water, lopend vuur. 

 Zo blijft zijn naam bewaard: in zijn woorden doorgegeven 

 zal hij leven. 

 

Lezing: Exodus 3: 1 – 14 

 

Cantorij:  'Ik nabij' 

  

 Ik, zeg God, ik ben nabij. 

 Ik heb de ellende van de mensen gezien. 

 Ik heb hun huilen gehoord, ik weet wat ze doorstaan. 

 Ik daal af om te bevrijden, Ik breng ze op een uitweg. 

 Ik, zeg God, ik ben nabij. 

 

Lezing:   Exodus 3: 15 – 18 

 

Zingen:  Lied 826 

   O Christus, woord der eeuwigheid, 

   dat naar ons uitging in de tijd 

   en daad werd, mens van hoofd tot voeten, 

   wij danken U, God die Gij zijt, 

   dat Gij ons menslijk wilt ontmoeten. 

 

Hoe hadden wij U ooit verstaan, 

waart Gij niet tot ons uitgegaan, 

o levenswoord van den beginne? 



Spreek, woord van vlees en bloed, ons aan, 

o Christus, treed ons leven binnen. 

 

Gij werd een mens, maar zonder eer, 

die in de wereld geen verweer, 

niet heerlijks had voor mensenogen. 

Gij woord dat antwoord vraagt, o Heer 

geef dat wij U herkennen mogen. 

 

Lezing:   Hebreeën 4: 14 – 16 

 

Zingen:   'Ik vertrouw op mijn God'  

                (tekst: Alfred C. Bronswijk, gewijzigd – melodie: lied 840) 

 

Ik vertrouw op mijn God als de kracht, 

die het licht ontsteekt, waar het duister is, 

die weer glans aanbrengt, waar geen luister is, 

die een vuurvlam is in de nacht. 

 

Ik vertrouw op mijn God als de bron,  

van waaruit alles leeft wat geboren is, 

die weer thuisbrengt wat ooit hier verloren is, 

die het woord sprak, waarmee het begon. 

 

Ik vertrouw op mijn God als het doel 

van de voeten die hier op de aarde staan, 

van de dromen die door alle landen gaan, 

van de zoektochten van het gevoel. 

 

Ik vertrouw op mijn God als de stem, 

die de wereld naar toekomst en vrede leidt 

en het uitzicht biedt, al zo lang verbeid, 

van geloof, hoop en liefde door Hem.  

 

Verkondiging 

 



Cantorij: Tussen de tijd. 

 

Tussen de tijd in woorden en gebroken zinnen  

klinkt zacht in mij aanhoudend door mijn botten heen, 

tot in het diepste ruggemerg en daar nog boven 

een zin van ragfijn draad omspoeld:  “ik zal er zijn” . 

 

Op zilte toon is deze naam vanuit mijn binnen 

verwarmd, omhuld, gekoesterd en door mij bevraagd, 

dan weer ontkend, als was het allemaal gelogen. 

Aan het geweten weer ontsnapt, los, vogelvrij. 

 

Dan zie ik jou in flarden en in volle zinnen, 

diep koningsblauw daar in de verte bij de einder, 

lopend op blote voeten en door water. 

Zo zoek ik mij een weg naar jou:  “ik zal er zijn”.   

 

Geloofsbelijdenis  

 

GEBEDEN EN GAVEN 

Aandacht voor het weeshuis van Fatou in Gambia  

Gebeden 

Stil gebed 

 

Cantorij: Op wie wij wachten 

 

Op wie wij wachten hoe dan ook, die opricht wie is neergebogen, 

die vrijmaakt wie is opgesloten, een licht voor wie in donker gaan. 

Die mensen uit het dal zal halen, 

mens in mensen, mensen in God. 

 

Collecte:  1. diaconie – Gambia 

  2. Zuiderkerkgemeente  

 

 

 



Slotlied: Lied 542: 1, 2 en 3 

 

God roept de mens op weg te gaan, 

zijn leven is een reis: 

‘Verlaat wat gij bezit en ga 

naar ’t land dat Ik u wijs.’ 

 

Het volk van God was veertig jaar 

– een mensenleven lang – 

op weg naar het beloofde land, 

het land van Kanaän. 

 

Heer, geef ons moed en doe ons gaan 

uw weg door de woestijn 

en laat uw Zoon een laaiend vuur, 

een nieuwe Mozes zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zingen: 1x Cantorij, 1x allen: 'Vrede wens ik je toe' 

 

 
 

Zegen 

 

 

Uitgangscollecte: Onderhoud gebouwen  


