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Groen 

Groen is de kleur van de hoop. 

Brood en vis als symbool voor Jezus 

die ons door zijn leven hoop geeft. 

Daarmee varen wij de toekomst tegemoet 

 

- Voorbereiding 

Intochtslied    Ps. 103:1,3 

 

Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heren, 

laat al wat binnen in mij is Hem eren, 

vergeet niet hoe zijn liefde u heeft geleid, 
gedenk zijn goedheid, die u wil vergeven, 

die u geneest, die uit het graf uw leven 
verlost en kroont met goedertierenheid. 

 

Hij is een God van liefde en genade, 
barmhartigheid en goedheid zijn de daden 

van Hem die niet voor altijd met ons twist, 
die ons niet doet naar alles wat wij deden, 

ons niet naar onze ongerechtigheden 
vergeldt, maar onze schuld heeft uitgewist. 

 

Bemoediging en groet    

Drempelgebed    

Lied     Ps. 103:4,5 

 

Zo hoog en wijd de hemel staat gerezen 

boven de aarde, is voor wie Hem vrezen 
zijn liefde en zijn goedertierenheid. 

Zo ver verwijderd ’t westen is van ’t oosten, 
zo ver doet Hij van hen die Hij wil troosten 

de zonden weg, ja Hij heeft ons bevrijd. 

 
 

 

 



Zoals een vader liefdevol zijn armen 

slaat om zijn kind, omringt ons met erbarmen 
God onze Vader, want wij zijn van Hem. 

Hij die ons zelf uit aarde heeft genomen, 

Hij weet, dat wij, uit stof aan ’t licht gekomen, 

slechts leven op de adem van zijn stem. 

 

Kyrië en Gloria 

* kyriëgebeden, afgewisseld met   

 

Keer U om naar ons toe, 

keer ons toe naar elkaar. 
 

* glorialied    Lied 838:1,4 

 

O grote God die liefde zijt, 

o Vader van ons leven, 
vervul ons hart, dat wij altijd 

ons aan uw liefde geven. 
Laat ons het zout der aarde zijn, 

het licht der wereld, klaar en rein. 

Laat ons uw woord bewaren, 
uw waarheid openbaren. 

 
Wij danken U, o liefde groot, 

dat Christus is gekomen. 
Wij hebben in zijn stervensnood 

uw diepste woord vernomen. 

Nog klinkt dat woord; het spreekt met macht 
en het wordt overal volbracht 

waar liefde wordt gegeven, 
wij uit uw liefde leven. 

 

Wegwijzing    

 

- het Woord 

Lied     Lied 513:2,4 

 

Lezing     Kol. 1:15-20 

 



* zingen: Lied 161 (refrein) 

* lezen:  Kol. 1:15:18a 

 

Beeld van God, de onzichtbare, is hij,  

eerstgeborene van heel de schepping:  

in hem is alles geschapen,  

alles in de hemel en alles op aarde,  

het zichtbare en het onzichtbare,  

vorsten en heersers, machten en krachten,  

alles is door hem en voor hem geschapen.  

Hij bestaat vóór alles en alles bestaat in hem.  

Hij is het hoofd van het lichaam, de ‘gemeente’. 

 

* zingen: Lied 161 (refrein) 

 

Christus gaat voor alles uit 
en alles rust in Hem, 

Hij ons hoofd en wij zijn lichaam. 
 

* lezen:  Kol. 1:18-20 

 

Hij is het hoofd van het lichaam, de ‘gemeente’. 

Oorsprong is hij,  

eerstgeborene van de doden,  

om in alles de eerste te zijn:  

in hem heeft heel de volheid willen wonen  

en door hem en voor hem alles met zich willen verzoenen,  

alles op aarde en alles in de hemel,  

door vrede te brengen met zijn bloed aan het kruis. 



* zingen: Lied 161 (refrein) 

 

Christus gaat voor alles uit 

en alles rust in Hem, 

Hij ons hoofd en wij zijn lichaam. 

 

Prediking 

 

Lied     Lied 790 

 

Hoog als de hemel de liefde, 

wijd als het vruchtbare land, 
diep als de bodem der zeeën, 

sterk als een stormwind haar kracht, 

dat zij delen in die zegen, 

gave van God die liefde is. 

 
Werelden schept zij, de liefde, 

wonder dat ons doet bestaan, 
mens van ons maakt door haar volheid, 

gloed die ons leven doorstraalt. 

Dat zij delen in die zegen, 
gave van God die liefde is. 

 
Dat zij de ander in liefde, 

samen op weg door de tijd, 
ruimte tot groei willen geven, 

thuis voor elkaar kunnen  zijn, 

dat zij delen in die zegen, 
gave van God die liefde is. 

 

- Gebeden en gaven 

Geloofsbelijdenis   

Gebeden 

Gaven (bij de uitgang) 

 

Slotlied    Van Harte p.20 (melodie Lied 969) 

 

Gezegend is de mens die leeft 
op adem van de Geest, 

die in haar woord en daad verweeft 

wat men in dromen leest. 



 

Gezegend is het woord dat gaat 
als bode van het licht 

en lichter leven zaait, als zaad 

wat zich op goedheid richt. 

 

Gezegend is de daad die heelt 
wat wond is of wat breekt, 

die in barmhartigheid verbeeldt 

wat vanuit harten spreekt. 

 

Gezegend is het levensspoor 
dat naar de toekomst wijst. 

Gods Geest gaat daarin mensen voor, 

wáár liefde zich bewijst. 

 

Zegen 

 

Orgelspel 

 

Collecten bij de uitgang 

 1. Diaconie 

 2. Zuiderkerkgemeente 

 3. Onderhoud gebouwen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


