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Begroeting: Mw. G. Wanders en mw. H. Hendriks 
Voorganger: Ds. R. Wijnsma 
Organist:  Dhr. R. Elling 
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Luiden van de klok 
  
Persoonlijke voorbereiding: Efeze 4:10:  
’Hij die is afgedaald is dezelfde als hij die opsteeg, tot boven de hemelsferen, om alles met zijn 
aanwezigheid te vullen.’ 
      
Als de voorganger opstaat, staan allen op. 
  
Zingen: psalm 118: 1  
 
1 Laat ieder 's Heren goedheid prijzen, 
   zijn liefde duurt in eeuwigheid. 
   Laat, Israël, uw lofzang rijzen: 
   Zijn liefde duurt in eeuwigheid. 
   Dit zij het lied der priesterkoren: 
   Zijn liefde duurt in eeuwigheid. 
   Gij, die de Heer vreest, laat het horen: 
   Zijn liefde duurt in eeuwigheid. 



  
Groet en onze hulp:  
 V: De Heer zij met u  
 G: Ook met u zij de Heer  

V. Onze hulp is in de naam van de Heer  
 G. Die hemel en aarde gemaakt heeft  
 V. die trouw houdt tot in eeuwigheid  
 G. en niet loslaat het werk van zijn handen, Amen  
  
Zingen: psalm 118: 9 
 
9 Dit is de dag, die God deed rijzen, 
   juich nu met ons en wees verblijd. 
   O God, geef thans uw gunstbewijzen, 
   geef thans het heil door ons verbeid. 
   Gezegend zij de grote koning 
   die tot ons komt in 's Heren naam. 
   Wij zegenen u uit 's Heren woning, 
   wij zegenen u al tezaam. 
    (gemeente gaat zitten) 
 
Inleiding; psalm 150 (Ernesto Cardinal)  
  
Zingen: lied 150a: 1, 2, 3 en 4  
 
1 Geprezen zij God! Gij engelenkoor 
dat steeds naar Hem hoort, prijs Hem om zijn Woord! 
Gij hemelen, loof Hem wiens hand alles schiep, 
die allen daarboven tot dankzegging riep. 
  
2  Geprezen zij God! Gij allen op aard, 
aanbid Hem die u als kinderen aanvaardt. 
Loof Hem die uw Heer is met juichende stem. 
Beantwoord zijn liefde: leef altijd voor Hem! 
  
3  Geprezen zij God! Laat alles wat leeft 
nu zingen voor Hem die alles ons geeft. 
Laat jubelen het orgel, laat harp en trompet 
de glorie doen klinken van Hem die ons redt. 
  
4  Geprezen zij God! Ons lied is gewijd 
aan Hem die altijd ons helpt en geleidt. 
Om zijn goede schepping, om hemels genot, 
zijn gunst en vergeving: geprezen zij God! 
  
Gebed bij de opening van het Woord 
  
Zingen: lied 600: 1, 3, 4 en 5  
  
1 Licht, ontloken aan het donker, 
   Licht, gebroken uit de steen, 
   Licht, waarachtig levensteken, 
   werp uw waarheid om ons heen! 
  

3 Licht, aan liefde aangestoken, 
   Licht, dat door het donker brandt 
   Licht, jij lieve lentebode, 
   zet de nacht in vuur en vlam! 
 

  



4 Licht, verschenen uit den hoge, 
   Licht, gedompeld in de dood, 
   Licht, onstuitbaar, niet te doven, 
   zegen ons met morgenrood! 
  

5 Licht, straal hier in onze ogen, 
   Licht, breek uit in duizendvoud, 
   Licht, kom ons met stralen tooien, 
   ga ons voor van hand tot hand! 
  
  
Schriftlezing:  Lucas 24: 50-52 / Handelingen 1: 1-3  
  
Zingen: lied 607: 1 en 2 
  
1 Gij zijt voorbijgegaan, 
   een steekvlam in de nacht. 
   De vonken van uw naam 

   zijn ogen in ons hart. 
   In flarden hangt uw woord 

   om onze wereld heen, 
   wij leven in U voort,  
   wij zijn met U bekleed. 
  

2 Gij zijt voorbijgegaan, 
   een voetspoor in de zee. 
   Gij zijt te ver gegaan, 
   Gij zijt een mens te veel. 
   Gij zijt voorgoed, Gij zijt 
   verborgen in uw God. 
   Geen stilte spreekt U uit, 
   ondenkbaar is uw dood. 
  
Schriftlezing:  Genesis 9: 8-17 
  
 Zingen: lied 607: 3  
  
3 Gij zijt voorbijgegaan, 
   een vreemd bekend gezicht, 
   een stuk van ons bestaan, 
   een vriend, een spoor van licht. 
   Uw licht is in mijn bloed, 
   mijn lichaam is uw dag, 
   ik hoop U tegemoet 
   zolang ik leven mag. 
  
Overdenking 
  
Zingen: lied 837: 4, 2 en 3  
 
4 Koning, uw rijk is zo nabij – 
open mijn ogen en oren! 
Onrustig is mijn hart in mij, 
totdat het nieuw wordt geboren. 
Daarom zoekt U elk mensenkind. 
Zoek, herder, mij, opdat ik vind 
en steeds meer bij U zal horen. 
 
 
  



2 Volgen wij, Heiland, niet uw spoor: 
laten wij anderen bloeden, 
geven wij pijn en angsten door – 
neem ons dan onder uw hoede. 
Spreek uw genezend woord vol macht, 
dan krijgt ons leven nieuwe kracht. 
Spreek, dan keert alles ten goede. 
  
3 Heer, als ons denken U ontkent, 
kan ons de leegte benauwen. 
Als onze hand uw schepping schendt, 
wilt U ons dan nog vertrouwen? 
Twijfel of hoogmoed, onverstand – 
neem ons, uw mensen, bij de hand. 
Laat ons uw schoonheid aanschouwen. 
  
Dankgebed en voorbede 
Collecte 1e voor de diaconie, 2e voor de PGE 
 
Slotlied: ‘Mensen van het vuur zijn wij’  
(melodie: ‘Here Jezus om Uw Woord’)  
  
1. Mensen van het vuur zijn wij        
door de vlam die eens ontstoken, 
hartgericht, verblijdend vrij, 
oude grenzen heeft doorbroken. 
Gids van nieuwe vergezichten, 
leer ons op uw Geest te richten. 
  
2. Mensen van het vuur zijn wij, 
van het God bezielde leven, 
om de wereld, wijd en zijd 
recht en richting te hergeven. 
Geest van vuur wil door ons branden, 
wees in stad en land voorhanden. 
  
3. Mensen van het vuur zijn wij, 
aangestoken om te dromen 
met de mensen van voorbij, 
dat Gods toekomst ooit zal komen. 
Geest van God, vlam in dit leven, 
blijf met ons bestaan verweven. 
  
Zegen,  Gemeente antwoord met: Amen, amen. 
  
 


