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De liturgische kleur deze zondag is groen: 

de kleur van de schepping, het leven en de hoop. 
 
 
 
 
 

In deze dienst: 
voorganger: ds. Alle Jonkman 

organist: Ed Ventevogel 
zang: Marjo Harmsen 
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WE BEREIDEN ONS VOOR 
 
 
Welkom door ouderling van dienst 
 
Aansteken van de kaarsen 
 

    Een ieder gaat -indien mogelijk- staan 
 
Zingen: NLB 612: 1 en 2 
 
Stilte 
 
Groet en bemoediging  
Voorganger: Onze hulp is in de naam van de Eeuwige, 
Gemeente: die hemel en aarde gemaakt heeft, 
Voorganger: die trouw blijft in eeuwigheid, 
Gemeente: en niet loslaat het werk van zijn handen. 
 

 
Een ieder gaat zitten. 

 
Gebed 

 
Zingen: NLB 612: 3 
 
Gebed: we bidden om God’s betrokkenheid bij de wereld en verlich-
ting met de Heilige Geest 
 
Glorialied: NLB 304 
 
 

De kinderen gaan naar de nevendienst 
 
 

DE BIJBEL GAAT OPEN 
 
 
Inleiding bij de lezing 
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Schriftlezing: Exodus 19: 1 – 9 en 20: 1 - 21 
 
Zingen: NLB 81: 1, 4 en 8 
 
 
Overweging 
 
 
Zingen: NLB 816 
 
 

WE ANTWOORDEN 
 
 
Mededelingen door ouderling van dienst 
 
Collecte  - muziek 
Terwijl er muziek klinkt, kan wie iets voor de dank- of voorbede 
heeft, dit via www.menti.com invoeren. De gevraagde code wordt 
getoond tijdens de muziek. De dank- en voorbede worden meege-
nomen in de gebeden. Bijdragen komen anoniem binnen, als je wilt 
dat bekend wordt wie de voorbede vraagt, sluit dan af met je naam. 
 
Dankgebed – voorbeden – stil gebed – Onze Vader 
Onze Vader,  
die in de hemelen 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. 

 
 

De kinderen komen terug van de nevendienst 
 

Een ieder gaat -indien mogelijk- staan 
 
Zingen: uit ‘Geroepen om te zingen’: 112: 1, 3 en 4 
Een land om van te dromen 

http://www.menti.com/
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Zegen 
 

 
Een land om van te dromen 

 
1. Zeg nooit: "onze wereld is gebroken 
en de mens tot weinig goeds in staat." 

Zeg nooit: "Niemand kan op vrede hopen, 
alles gaat nu eenmaal als het gaat." 

Refrein: 
Want een land, een land om van te dromen 

Stuwt de mensen uit hun slavernij 
Tot zij juichen met tranen in de ogen: 
“Lieve God, we zijn er, eind’lijk vrij!” 

 
3. Zeg nooit: "God is zijn verbond vergeten, 

er is niemand hier die ons bevrijdt." 
Zeg nooit: "van een droom kan ik niet eten." 
Zeg nooit: "Wie niet werkt, verknoeit zijn tijd." 

Refrein: 
Want een land, een land om van te dromen 

Stuwt de mensen uit hun slavernij 
Tot zij juichen met tranen in de ogen : 
“Lieve God, we zijn er, eind’lijk vrij!” 

 
4. Zeg nooit dat het godvergeten lijden 
toch het noodlot is van ons bestaan. 

Zeg nooit: "Stil maar, wacht op beet're tijden." 
Zeg nooit: "Niemand kan de dood weerstaan.". 

Refrein: 
Want een land, een land om van te dromen 

Stuwt de mensen uit hun slavernij 
Tot zij juichen met tranen in de ogen : 
“Lieve God, we zijn er, eind’lijk vrij!” 

 


