
Zondag 9 mei 2021    
 
wie heeft er CDA gestemd ? 
 
voorganger ds. Ron Lafeber 
ouderling van dienst Wietze Kooistra 
organist Annejaap Soldaat 
 
orgelspel 
 
welkom 
de paaskaars wordt aangestoken 
 
we worden stil voor God 
bemoediging en groet 
 
lied 283 : 1, 3, 4, 5 
 
drempelgebed 
 
lied Ps. 86 : 4 en Ps. 33 : 8 
 
gebed  
om verlichting met de Heilige Geest 
 
schriftlezing Hand. 11 : 1-18 
 
lied 969 
 
verkondiging   
 
lied 218 Ev.Ldb. 
Samen in de naam van Jezus 
heffen wij het loflied aan 
want de Geest spreekt alle talen 
en doet ons elkaar verstaan 
samen bidden, samen zoeken 
naar het plan van onze Heer 
samen zingen en getuigen 
samen leven tot zijn eer 
 
Heel de wereld moet het weten 
dat God niet veranderd is 
en zijn liefde als een lichtstraal 
doordringt in de duisternis 
‘t werk van God is niet te keren 
omdat Hij er over waakt 
en de Geest doorbreekt de grenzen 
die door mensen zijn gemaakt 

 

Prijst de Heer, de weg is open 
naar de Vader, naar elkaar 
Jezus Christus, Triomfator 
mijn Verlosser, Middelaar 
Vader, met geheven handen 
breng ik U mijn dank en eer 
‘t is uw Geest die mij doet zeggen : 
Jezus Christus is de Heer ! 
 
gebeden 
 
collectemoment tijdens orgelspel 
 
lied ‘toekomst vol van hoop’ (Sela) -  
Chr. koor Jigdaljahu 
In de nacht van strijd en zorgen  
kijken wij naar U omhoog, 
biddend om een nieuwe morgen,  
om een toekomst vol van hoop.  
 
Ook al zijn er duizend vragen,     
al begrijpen wij U niet,              
U blijft ons met liefde dragen,  
U die alles overziet.    
 
U geeft een toekomst vol van hoop;  
dat heeft U aan ons beloofd.                      
Niemand anders, U alleen,  
leidt ons door dit leven heen.  
 
U heeft ons geluk voor ogen.  
Jezus heeft het ons gebracht.  
Mens, als wij, voor ons gebroken 
in de allerzwartste nacht.                   
 
U geeft een toekomst vol van hoop....... 
 
U bent God, de Allerhoogste, 
God van onbegrensde macht. 
Wij geloven en wij hopen 
op het einde van de nacht. 
 
U geeft een toekomst vol van hoop....... 
 
zegen 
 
 
 
 


