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Liturgische kleur: GROEN 

Organist: mw. Gertje van Elsäcker 
Voorganger: ds. W. Lolkema 

 
Orgelspel  
 
We kijken voor de dienst naar een filmpje over Lalibela 
 
Woord van welkom 
Aansteken van de kaarsen, openleggen van de Bijbel 
 
Lied: Psalm 93: 1 en 4 

1. De Heer is koning, Hij regeert altijd, 
omgord met macht, bekleed met majesteit. 
Hij grondvest d’ aarde, houdt haar vast in stand, 
omwrikbaar staat het bouwwerk van zijn hand. 
 

4. Uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan, 
al wat Gij ooit beloofd hebt, zal bestaan. 
Tot sieraad is uw hoge heiligheid 
en in die glans trotseert uw huis de tijd. 
 

 
Stilte - Beginwoorden – Groet 
 
Lied 833, twee keer 

1. Take, o take me as I am; 
summon out wat I shall be; 
set your seal upon my heart and live in me. 
 

 Neem mij aan zoals ik ben, 
wek in mij wie ik zal zijn, 
druk uw zegel op mijn en leef in mij. 

 
Smeekgebed, afgesloten met het ZINGEN van:  
Ontferm U, Heer,… 
Ontferm U toch… 
 
Korte tekst 
 
Lied 871: 1 en 4 

1. Jezus zal heersen waar de zon, 

gaat om de grote aarde om, 

de maan zijn lichte banen trekt, 

zover het verste land zich strekt. 

 

4. Laat loven al wat adem heeft, 

de Koning die ons alles geeft. 

O aarde om dit nieuw begin, 

stem met het lied der englen in. 



 

 
 
Gebed bij de opening van de Schriften 
 
Moment met/voor de kinderen 
 
Geloof en godsdienst in Ethiopië 
 
Lied 139-D, twee keer  

1. La ténèbre n’est point ténèbre devant toi: 
la nuit comme le jour est lumière. 
 

 Heel het duister is vol van luister door uw licht, 
de nacht is als de dag net zo helder. 

 
Eerste Schriftlezing: Jesaja 56: 1 t /m 5 
 
Lied: 910: 1 en 4  

1. Soms groet een licht van vreugde 

de christen als hij zingt: 

de Heer is ‘t die met vleugels 

van liefde hem omringt. 

Loopt alles ons ook tegen, 

Hij zal ons ‘t goede doen, 

Hij geeft na donk're regen 

een mild en klaar seizoen. 

 

4. Al zal geen wijnstok dragen, 

geen vijgenboom zijn vrucht, 

al ligt het veld te klagen 

onder een lege lucht, 

God doet zijn hand toch open, 

zijn lof krijgt stem in mij. 

Daar ik op Hem mag hopen, 

ben ik alleen maar blij. 

 
Tweede Schriftlezing: Handelingen 8: 26 t/m 40  
 
Lied 837: 1 en 4 

1. Iedereen zoekt U, jong of oud, 

speurend langs allerlei wegen, 

kronkelig, vreemd, of recht, vertrouwd, 

Meester, waar kom ik U tegen? 

Eens vindt U ons, bij dag of nacht, 

moe van onszelf en zonder kracht, 

dorstend naar liefde en zegen. 

 

 

 



 

 

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. 

 
Overdenking  
 
Lied 993: 1 t/m 4 

1. Samen op de aarde,  
dat beloofde land,  
God zal ons bewaren,  
want Hij houdt in stand 

 
2. wat Hij heeft geschapen  

met zijn hand, zijn woord.  
Hij zal niet verlaten  
wat Hem toebehoort 

 
3. ’t Westen en het oosten, 

voor- en nageslacht, 
om zijn naam te troosten 
zijn zij aangebracht; 
 

4. om zijn naam te prijzen  
gaf Hij zon en maan,  
wijzen en onwijzen  
gunt Hij één bestaan. 
 

 
Geloofsbelijdenis 
 
Gebeden en oecumenisch Onze Vader 
Onze  Vader  die  in  de  hemel zijt,  
Uw naam  worde geheiligd.  
Uw koninkrijk kome.  
Uw wil  geschiede,    
op  aarde  zoals  in  de hemel.  
Geef  ons  heden ons  dagelijks  brood.  
En vergeef  ons  onze schulden  
zoals  ook wij  onze schuldenaars  vergeven.  
En leid ons  niet  in verzoeking,  
maar  verlos  ons  van de  boze.  
Want  van U  is  het  koninkrijk  
en de  kracht   
en de  heerlijkheid  
in eeuwigheid.   
Amen. 
 



 
 
 
Mededelingen 
 
Aandacht voor de collectedoelen 
 
ZINGEN: Iona 40: 1,4 en 5: Wil je opstaan en Mij volgen? 
 

1. Wil je opstaan en mij volgen als Ik noem je naam? 
Wil je dienen in’t verborgen, zonder roem of faam? 
Wil je leven op de wind, broos en kwetsbaar als een kind? 
Zul je geven wat ik vind in jou en jij in Mij? 
 

4. Wil je  zien  dat  wat  Ik  zie:  jouw  gaven  velerlei!  
Wil je  luist'ren  als Ik  zeg:  'Een  koningskind  ben  jij!  ,  
Wil je  geven  wat  je  hebt,  dat  de  wereld  zich  herschept  
en  mijn  leven  wordt  gewekt  in  jou  en  jij  in  Mij? 
 

5. Heer van  liefde  en  van  licht,  vervul mij  met  uw  Geest.  
Laat  mij  zijn  op  U gericht,  en  maak  mij  onbevreesd.  
Dat  ik in  uw  voetspoor  ga,  uw  ontferming  achterna,  
en  met  lijf  en  ziel besta  in  U en  Gij  in  mij. 

 
 
Wegzending en Zegen, gezongen Amen 
 
 
Orgelspel 
 
 

 


