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Wit 

Wit is de kleur van de vreugde, 

wit is de kleur van het nieuwe leven, 
van Christus' overwinning op de dood. 

Hij is de Alpha en de Omega, 

de eerste en de laatste 

 

VOORBEREIDING 

 

Orgelspel 

 

Woord van welkom, mededelingen 

 
VOORBEREIDING  

 

Orgelspel 

 

Woord van welkom, mededelingen 

 

Intochtslied: Ps. 97:1 en 6 Groot koning is de Heer 

 

Groot koning is de Heer. / Volken bewijs Hem eer, 

breek uit in jubel, aarde / nu Hij de macht aanvaardde. 

De landen wijd en zijd / zijn in zijn naam verblijd. 
Op recht en op gericht / heeft Hij zijn troon gesticht 

in de verborgenheid. 

 
Gods heil, Gods glorie staat  / licht als de dageraad 

reeds voor het oog te gloren / van wie Hem toebehoren. 
En vreugde van de Heer / stroomt in hun harten neer. 

Gij die rechtvaardig zijt, / wees in de Heer verblijd. 

Zijn naam zij lof en eer! 
 

Bemoediging en groet 

 

Aanvangswoorden 



 

Lied: Rakelings nabij 116, 1 (melodie NLB 836 - O, Heer die onze Vader zijt) 

 

O Heer van toekomst en van tijd 

U vraagt ons stil te staan 

bij onze eigen breekbaarheid, 

bij kracht en onze kwetsbaarheid, 
bij licht ons voorgegaan (2x) 

 

Gebed om ontferming 

 

Lied: Rakelings nabij 116, 3 en 4 

 

O wolkkolom, U ging ons voor 

een vuurvlam in de tijd. 

Met U gaan wij woestijnen door, 

met U gaan gaat er geen hoop teloor, 
met U zijn wij bereid. (2x) 

 
Zo wacht ons nu een toekomsttijd, 

een nieuwe horizont. 

Zij weet van kracht en kwetsbaarheid, 
zij legt de breekbaarheid ten spijt. 

uw lied in onze mond! (2x) 
 

DIENST VAN HET WOORD 

 
Gebed voor de opening van het Woord 

 
Schriftlezing OT: Ex. 13:18, 21-22; 20:18-21; 32:1 

 

Lied: 655:2 Hij gaat u voor in wolk en vuur 

 

Hij gaat u voor in wolk en vuur, 
gunt aan uw leven rust en duur 

en geeft het zin en samenhang. 

Zing dan de Heer een nieuw gezang! 

 

Schriftlezing NT: Hand. 1:4-14 

 

 

 



Lied: 655:4 en 5 De hand van God doet in de tijd 

 
De hand van God doet in de tijd 

tekenen van gerechtigheid. 

De Geest des Heren vuurt ons aan 

de heilige tekens te verstaan. 

 
Wij zullen naar zijn land geleid 

doorleven tot in eeuwigheid 

en zingen bij zijn wederkeer 

een nieuw gezang voor God de Heer. 

 
 

Verkondiging 

 

(Luister)Lied: Onze Vader verborgen 

https://petrus.protestantsekerk.nl/artikel/onze-vader-verborgen/  

 

Onze vader verborgen  
uw naam worde zichtbaar in ons 

uw koninkrijk kome op aarde 

uw wil geschiede,  
een wereld met bomen tot in de hemel,  

waar water schoonheid, en brood  
gerechtigheid is, en genade –  

 
waar vrede niet hoeft bevochten  

waar troost en vergeving is  

en mensen spreken als mensen  
waar kinderen helder en jong zijn,  

dieren niet worden gepijnigd  
nooit één mens meer gemarteld,  

niet één mens meer geknecht.  

 
Doof de hel in ons hoofd  

leg uw woord op ons hart  
breek het ijzer met handen  

breek de macht van het kwaad.  

 
Van U is de toekomst  

kome wat komt. 

 

https://petrus.protestantsekerk.nl/artikel/onze-vader-verborgen/


GEBEDEN EN GAVEN 

 

Gebeden 

 

Inzameling van de gaven: Zuiderkerkgemeente 

 

Slotlied: 1010:1, 2, 3 en 4 Geef vrede, Heer, geef vrede 
 

1. Geef vrede, Heer, geef vrede, 

de wereld wil slechts strijd. 

Al wordt het recht beleden, 

de sterkste wint het pleit. 
Het onrecht heerst op aarde, 

de leugen triomfeert, 

ontluistert elke waarde, 

o red ons, sterke Heer. 

 

2. Geef vrede, Heer, geef vrede, 

de aarde wacht zo lang, 

er wordt zo veel geleden, 

de mensen zijn zo bang, 
de toekomst is zo duister 

en ons geloof zo klein; 

o Jezus Christus, luister 

en laat ons niet alleen! 

 

3. Geef vrede, Heer, geef vrede, 
Gij die de vrede zijt, 

die voor ons hebt geleden, 

gestreden onze strijd, 
opdat wij zouden leven 

bevrijd van angst en pijn, 
de mensen blijdschap geven 

en vredestichters zijn. 
 

4. Geef vrede, Heer, geef vrede, 
bekeer ons felle hart. 

Deel ons uw liefde mede, 

die onze boosheid tart, 
die onze mond leert spreken 

en onze handen leidt. 
Maak ons een levend teken: 

uw vrede wint de strijd! 

WEGZENDING EN ZEGEN 

 

Zending en Zegen  

 

Amen – Lied 415:3 Amen, amen, amen 

 

Amen, amen, amen! 
Dat wij niet beschamen 

Jezus Christus onze Heer, 
amen, God, uw naam ter eer! 

 

Collecte bij de uitgang:  Project Gambia 
 

Orgelspel 


