
 ODD op 1 mei 2022 te Gorredijk. 

 
Voorgangster Ds. Corry Nicolay 

Ouderling van dienst Joke Rudolphy 

Organist Frederik de Vries 

Met medewerking van: The Lighting Stars 

 

 

Thema :  VREDE LEVEN 

 

Alle kerkgangers krijgen 2 x de puzzel van 9 punten voor 4 lijnen 
 

The Lighting Stars zingt : een toekomst vol van hoop 

Welkom door ouderling/ODD  en aansteken van Paaskaars 

De puzzel 

Zingen: Vrede voor jou  (mel. Lied 865 ) 

1. Vrede voor jou hierheen gekomen, 

   zoekend met ons om mens te zijn. 

   Jij hier alleen, jij met de ander 

   jij met je last, verborgen pijn. 

   vrede, genade, God om je heen, 

   vergeving, nieuwe moed, voor jou en iedereen. 

 

2. U Die ons kent, U Die ons aanvoelt, 

   U Die de hele wereld draagt: 

   kom naar ons toe, leer ons te leven 

   help ons te zien wat ieder vraagt; 

   tijd om te leven, kans om te zijn 

   een plek om nu en ooit, gezien, aanvaard te zijn. 

 

Welkom namens God 

Aansteken 3 kaarsen door ODD 

We geven elkaar de vredesgroet: bijv. : de vrede van Christus-Gods Vrede voor jou-

Vrede gewenst 

Vanmorgen staat centraal: VREDE LEVEN. 

Gebed voor deze dienst: The Lighting Stars :Stil mijn ziel wees stil 

We lezen een vredeslijn uit de Bijbel en zingen er tussen door: 

Soms is er in de wolken iets van God – Mel Ps. 116 

 

Soms is er in de wolken iets van God 

iets wonderlijks – als door Zijn hand geschreven, 

een regenboog – dat Hij behoedt ons leven. 

Soms is er in de  wolken iets van God 
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Leveticus 26: 6  

 

Soms is er in ons leven iets van God 

Soms komen wij tot onverwachte dingen 

en lopen dan als kind’ren blij te zingen,  

Soms is er in ons leven iets van God 

 

Johannes 14: 27  

 

Soms is er in de wereld iets van God 

Iets onverwachts – als mensen vrede sluiten. 

elkaar tot hulp en niemand staat er buiten. 

Soms is er in de wereld iets van God 

 

Johannes 16: 33  

 

Soms is er in de stilte iets van God 

Alsof God spreekt: Ik zal niet van je wijken 

in angst en zorg – je zult dan niet bezwijken. 

Soms is er in de stilte iets van God 

 

Filippenzen 4: 6, 7  

. 

Gospelkoor The Lighting Stars :Laat er liefde zijn 

  

Meditatie: VREDE LEVEN     

 

The Lighting Stars en samen met de gemeente : Ik bin der by 

 

Een lichtje voor …….  (de mensen noemen en commissie steekt een lichtje aan) 

Zingen: Bruggen bouwen  

Ieder mens zit op een eiland,  

en zit vast in het bestaan, 

Om een ander te bereiken,  

moet je van je eiland gaan. 

 

Daarvoor moet je bruggen bouwen, 

bruggen bouwen naar elkaar. 

Maar de afstand tussen mensen, 

maakt het lastig en soms zwaar. 

 

Mensen bouwen aan contacten 

want alleen is zo alleen. 

Wie een brug bouwt naar een ander 

zoekt wat warmte om zich heen. 
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Er valt veel te overbruggen 

met een uitgestoken hand. 

Bruggen kunnen levens redden … 

bruggen bouwen schept een band. 

 

Bruggen bouwen tussen mensen, 

tussen ‘wij’ en tussen ‘zij’, 

Dat is bouwen aan vertrouwen, 

brengt Gods vrede dichterbij 

 

Bidden voor en met elkaar:  

gesproken woorden, stil gebed, gospelgroep  

Gospelkoor The Lighting Stars zingt ter afsluiting van de gebeden: Onze Vader 

Collectemoment voor de thuisblijvers :er is 1 collecte, deze is bestemd  voor de ODD 

Tijdens de collecte orgelspel 

    

Zingen:  ELB 270 :Ga dan heen in vrede 

Zending :The Lighting Stars :Gebed om Zegen 

Zegen 

Zingen op melodie lied 415 

Amen, amen, amen 

Gij kent onze namen 

Wees nabij in troost en licht, 

Op de weg die voor ons ligt 

 

We zingen na de Koningsdag het Wilhelmus. 

Gospelkoor The Lighting Stars zingt nog een lied, kies voor luisteren of gaan.   

Collecte bij de uitgang voor aanwezige gemeente 

 

_____________________________________ 

 

 

. 
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