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voorganger ds. Ron Lafeber 
organist Luitzen Overwijk 
ouderling Anita Veenstra  
 
wie het kleine niet eert..... 
 
orgelspel 
 
welkom 
de paaskaars wordt aangestoken 
 
lied ik moet weggaan - Pinksterfeest 
 
we worden stil voor God 
bemoediging en groet 
 
lied Ps. 87 : 1, 3, 4  
 
‘hoop’  
 
lied 675   - Stef Bos,  
jongerenkoor Samen Op weg 
 
Geest van hierboven, leer ons geloven 
hopen, liefhebben door uw kracht 
 
ik wil het water naar de zee zijn 
de zoden aan de dijk 
het gevecht tegen de bierkaai 
alles wat onhaalbaar lijkt 
 
ik wil de rots zijn in de branding 
met de verbeelding aan de macht 
wil de stilte die vanzelf spreekt zijn 
en het daglicht in de nacht 
 
ik wil een land zijn zonder grenzen 
waar de ruimte nog bestaat 
ik wil traag zijn als de waarheid 
die de leugen achterhaalt 
 
Geest van hierboven... 
 
ik wil de moed zijn van de wanhoop 
het stilstaan van de tijd 
ik wil een sprong zijn in het duister 
en de laatste strohalm zijn 
 

ik wil de taal zijn van een dichter 
die zichzelf geen dichter noemt 
het zout zijn van de aarde 
en de kus die ons verzoent 
 
ik wil een land zijn zonder woorden 
gedragen door de wind 
ik wil de wereld weer leren zien 
door de ogen van een kind 
 
en met de schoonheid van de onmacht 
lopen langs een eindeloze weg 
met open ogen dromen 
weerloos en toch sterk 
 
Geest van hierboven, leer ons geloven 
hopen, liefhebben door uw kracht 
hemelse vrede, deel u nu mede 
aan een wereld die u verwacht 
 
ik wil het water naar de zee zijn 
de zoden aan de dijk 
het gevecht tegen de bierkaai 
alles wat onhaalbaar lijkt 
 
gebed 
 
schriftlezing Matth. 13 : 31-32 
 
lied 923 
 
schriftlezing Hand. 2 : 1-13 
 
lied 687 
 
verkondiging 
 
lied 672 : 1, 3, 6, 7 door gemeenteleden  
 
gebeden 
 
collectemoment - orgelspel 
 
zegenlied UK-blessing 
 
orgelspel 
 
collectemoment Ontmoetingskerk 

https://www.youtube.com/watch?v=LFc24RGgX24
https://www.youtube.com/watch?v=LFc24RGgX24

