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Orde van Dienst – Zondag 29 mei 2022 

Voorganger: ds. Margrietha Reinders  

Organist: Leo Kramer 

Ouderling van dienst: Jacobine van der Bijl 

Koster, beeld & geluid: Michael Mambote en Paul Klijn 

 

Welkom en mededelingen (ouderling van dienst)  

Zingen: Morgenglans der eeuwigheid: lied 213, vs. 1, 2 en 4 

1. Morgenglans der eeuwigheid, 

licht aan ’t eeuwig Licht onttogen, 

stel ons deze ochtendtijd 

uwe heerlijkheid voor ogen, 

en verdrijf door uwe macht 

onze nacht! 

 

2. Breekt de jongste morgen aan, 

geef, o Opgang uit den hoge, 

dat wij, met U opgestaan, 

alle leed vergeten mogen, 

doe ons opgaan tot uw feest 

onbevreesd. 

 

4. Overstroom ons met uw licht, 

klare Zon van trouw en goedheid. 

Treed niet met ons in ’t gericht, 

maar verblijd ons met de zoetheid 

van des hemels zaligheid 

voor altijd. 

Stilte - Bemoediging en groet   

Gebed om ontferming 
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Zingen: Zoekend naar Licht: lied 1005. 

1. Zoekend naar licht hier in het duister, 

zoeken wij U, waarheid en kracht. 

Maak ons uw volk, heilig, vol luister, 

schijn in de donkere nacht. 

 

Christus, ons licht, 

schijn door ons heen, schijn door het duister. 

Christus, ons licht, 

schijn ook vandaag, hier in uw huis. 

 

2. Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen, 

zoekend naar hoop, troost in uw woord. 

Spreek door ons heen tot de verdrukten, 

zo wordt uw stem gehoord. 

 

Christus, ons licht, 

schijn door ons heen, schijn door het duister. 

Christus, ons licht, 

schijn ook vandaag, hier in uw huis. 

 

3. Zoekend naar troost zijn velen dakloos, 

zoekend naar warmte zijn velen koud. 

Maak ons een huis van levende stenen, 

schuilplaats voor U gebouwd. 

 

Christus, ons licht, 

schijn door ons heen, schijn door het duister. 

Christus, ons licht, 

schijn ook vandaag, hier in uw huis. 

 

4. Met zoveel gaven aan ons gegeven, 

voor zoveel leed, zoveel gemis. 

Maak ons uw dienaars, leer ons te delen, 

totdat uw rijk hier is. 

 

Christus, ons licht, 

schijn door ons heen, schijn door het duister. 

Christus, ons licht, 

schijn ook vandaag, hier in uw huis. 
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Moment met de kinderen  

Lied: He’s got the whole world in his hands (meezinglied) 

Schriftlezing: Handelingen 1: 4-9 

 

Toen hij bij hen was droeg Hij hen op: “Ga niet weg uit Jeruzalem maar blijf 

daar wachten tot de belofte van de Vader, waarover jullie van mij hebben 

gehoord, in vervulling zal gaan. Johannes doopte met water, maar binnenkort 

worden jullie gedoopt met de Heilige Geest. “Zij die bijeengekomen waren 

vroegen Hem: “Heer, gaat u dan binnen korte tijd het Koningschap over Israel 

herstellen?” Hij antwoordde: “Het is niet jullie zaak om te weten wat de Vader 

in zijn macht heeft vastgesteld over de tijd en het ogenblik waarop deze 

gebeurtenissen zullen plaatsvinden. Maar wanneer de heilige Geest over jullie 

komt, zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen in Jeruzalem, in heel 

Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde “ 

 

Zingen: “Al heeft hij ons verlaten”, lied 663 

 

1. Al heeft Hij ons verlaten, 

Hij laat ons nooit alleen. 

Wat wij in Hem bezaten, 

is altijd om ons heen, 

als zonlicht om de bloemen, 

een moeder om haar kind, 

teveel om op te noemen, 

zijn wij door Hem bemind. 

 

2. Al is Hij opgenomen, 

houd in herinnering, 

dat Hij terug zal komen, 

zoals Hij van ons ging. 

Wij leven van vertrouwen, 

dat wij zijn majesteit, 

van oog tot oog aanschouwen, 

in alle eeuwigheid. 

Preek  

Zingen: “Jezus ga ons voor”, lied 835 
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1. Jezus, ga ons voor 

deze wereld door, 

en U volgend op uw schreden 

gaan wij moedig met U mede. 

Leid ons aan uw hand 

naar het vaderland. 

 

2. Valt de weg ons lang, 

zijn wij klein en bang, 

sterk ons, Heer, om zonder klagen 

achter U ons kruis te dragen. 

Waar Gij voor ons tradt, 

is het rechte pad. 

 

3. In de woestenij, 

Heer, blijf ons nabij 

met uw troost en met uw zegen 

tot aan 't eind van onze wegen. 

Leid ons op uw tijd 

in uw heerlijkheid. 

Danken en bidden, stilte en Onze Vader 

 

Lied: Tegen de derde wereldoorlog (melodie: het Wilhelmus) 

 

Wij die met eigen ogen de aarde zien verscheurd 

maar blind en onmeedogend ontkennen wat gebeurt. 

De oorlog is geboden, de vrede mag niet zijn. 

Dat mensen mensen doden, 

en wij die mensen zijn. 

Wij die nog mogen leven, van hoop en vrees vervuld, 

Aan machten prijs gegeven, aan meer dan eigen schuld 

Wij, die God weet hoe verder, tot hiertoe zijn gespaard, 

dat wij toch nooit erkennen 

het recht van vuur en zwaard. 

Dat wij toch niet vergeten waartoe wij zijn gemaakt, 

dat diep in ons geweten opnieuw het licht ontwaakt. 

Dat in ons wordt herschapen de geest die overleeft. 
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Dat onze lieve aarde 

nog kans op redding heeft. 

 

  Inzameling van de gaven 

 

Slotlied: “Wees Gij mijn toevlucht”, lied 263 

 

1. Wees gij mijn toevlucht de komende nacht, 

De morgen die ik ondanks alles verwacht. 

Hoe kan ik gaan slapen als gij er niet zijt, 

Die mij van het donker en wanhoop bevrijdt. 

 

2. Wees gij mijn wijsheid, de rust in mijn hart, 

bevrijding van wat mij ontstelt en verwart, 

Die hoop die mij grond geeft als alles verdwijnt, 

Het duister me aangrijpt, de zon niet meer schijnt. 

 

3. Gij zelf moet meegaan, uw lichtend gelaat, 

Een gids die mij voorgaat en nimmer verlaat. 

De dag loopt ten einde, de nacht is nabij, 

Wees gij nu mijn toekomst, het duister voorbij 

 

 

Wegzending en zegen  

 

 

Heeft u n.a.v. deze dienst behoefte aan gesprek of gebed, spreek dan gerust 

de voorganger of de ouderling van dienst aan. U kunt ook bellen of mailen met 

de dominee: 06 10421819 / margriethareinders@gmail.com 

 

 

Collecten: 

1e collecte: De Kerk – het werk in en rondom De Bron 

Bankrekeningnr NL10 INGB 0004 6220 84 tnv Diac. Prot.Gem. Watergraafsmeer 

2e collecte: Give & Get project. Wij vragen uw bijdrage voor ons Give & Get 

project zodat wij artikelen kunnen kopen voor de mensen die het moeilijk 

hebben in onze omgeving om de eindjes aan elkaar te knopen. 

mailto:margriethareinders@gmail.com

