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Orde van dienst 

Muzikale improvisatie 

 

Begroeting 

 

Stilte 

 

Openingsgebed 

 

L: God, wij wachten op u! 

 U opent uw hand 

 en schenkt ons elkaar 

 als pelgrims op weg. 

 

V: Geef ons een hart 

 doorzichtig en zuiver. 

Herschep met uw Geest 

 ons leven als nieuw. 



 

 Aansteken paaskaars 

V: Hier gaat het licht ons voor, 

 het roept de hemel uit! 

 Het wijst een vurig spoor, 

 de weg die leven luidt. 

L: Het daagt het donker uit, 

 weerspreekt de bange nacht. 

 Zijn stralen lichten toe 

 dat ons een wonder wacht. 

V: Het deelt zich aan ons uit, 

 en vraagt ons in zijn kring, 

 dit vuur, het zoekt bij ons 

 vermenigvuldiging. 

L: Het gaat van hoofd tot hoofd 

 en straalt van ons gezicht. 

 Want zo moet God geloofd 

 door kind’ren van het licht. 

Zanggroep Lied 665: 1 en 2 (Om Christus’ wil zijn wij verblijd) 

 

V: Psalm 47 (uit: 150 psalmen vrij, van Huub Oosterhuis) 

 
Alle samenhangen en bezielde verbanden 
landen steden dorpen gehuchten 
families gezinnen 
en jij ook, dappere eenling 
klap in je handen 
want bijna is het zover 
dat het Opperste mysterieuze alwetende Wezen 
in alle talen God genoemd 
en Koning Rechter Moeder Vader 
en zelfs ‘Iets’  
voor ons geestesoog zal verschijnen. 
 
Die ene, eerste en laatste, onbekende bekende 
die voor alle volkeren onder de zon 
heel de aarde heeft bestemd 
met al haar bronnen: 
Hij zal komen – heet Hem welkom 
met grote concerten en zingen. 



 
Maak een grondwet  
voor zijn nieuwe wereld, 
voltooi de mensenrechten. 
 
Hij zal alle wereldleiders en ‘grote weters’ 
verzamelen in zijn leerhuis. 
 
Hij zal ons het begin uitleggen 
en de route van Abraham. 
 
Doe lichten over ons uw aangezicht, 
Gij, Komende – zo zult U heten 
tot het einde der tijden. 
 

Zanggroep Lied 665: 3, 4 en 5 

 

Gebed van de zondag: 

 

V: ………………………………… 

 Zo bidden wij tezamen: 

 

L: Daal door de daken van ons weten, 

breek door de muren van de waan, 

klim uit de kelders van vergeten, 

open de deur van ons verstaan. 

V: Kom met uw geest ons in gedachten, 

schijn met uw licht in ons bestaan, 

vul met uw dromen ons verwachten, 

richt door uw woord ons gaan en staan. 

Zanggroep Lied 324 Wat vrolijk over U geschreven staat 

 

L:  Eerste lezing: Ezechiël 1, 3 – 5a.26 – 28a 

Zanggroep Lied 609 Toen ik daar zat, verweesd en zonder lied 

 

V: Tweede lezing: Lucas 24, 44 – 53  

V: Derde lezing: Handelingen 1, 1 – 11  



Zanggroep Lied 663 Al heeft Hij ons verlaten 

 

V:  Korte overdenking 

Muzikale improvisatie 

Pastorale mededelingen 

Dankgebed en voorbeden 

V: ………………………………………  

 Zo bidden wij tezamen: 

L:  Leid ons, Heer, in onze vragen, 

help ons doen wat U verlangt. 

V: ……………………………………… 

 Zo bidden wij tezamen: 

L:  Schenk ons, Heer, een geest van liefde, 

laat ons leven in uw licht. 

V: ……………………………………… 

 Zo bidden wij tezamen: 

L:  Dank U, Heer, voor al het goede, 

doe ons delen wat U geeft. 

V: Stil gebed 

A: Onze Vader 

Aandacht voor de collecte 

Zanggroep Lied 419 Wonen overal nergens thuis 

 

V: Zending en Zegen 

Orgelspel 


