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Wandelen met de  Eeuwige 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Voorganger: Ds Antje van der Hoek, Organist/zang: Hans Jacobi, 
Welkom: Sytske Wouda, Lezingen:   Madzy van der Kooi 

 

Orgelspel  

Welkom en aansteken van de kaars  

Bemoediging en groet 

v Ons samen-zijn dragen wij op aan levende God 

g die liefde is en de grond van ons bestaan 

v die ons stelt in zijn licht en roept tot zijn dienst 
g die ons vrijheid geeft en ons vertrouwen vraagt 
v Groet: Vrede zij u   
g de wereld zij vrede   



 

Gebed van inkeer 

Acclamatie: ‘Vervul ons met uw Geest, geef adem en kracht aan mensen’ 
(Lied 368h voorzanger 2x)  
 

 

 

Muzikaal intermezzo  

Bijbellezing: Exodus 13: 17-20 en  Lukas 24: 13-31 

Acclamatie na bijbellezingen (Lied 339d, voorzanger 1x) 

 



Overweging 

Moment Stilte/ Orgelspel 

Voorbeden  

Acclamatie: ‘Kyrie, kyrie, kyrie eleison’ (Lied 367d, voorzanger 3x) 

 

Onze Vader (in wisselspraak mannen en vrouwen) 

vr Onze Vader, die in de hemel zijt.  

m Uw naam worde geheiligd, Uw koninkrijk kome.  

vr Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.  

m Geef ons heden ons dagelijks brood  

vr en vergeef ons onze schulden, zoals wij onze schuldenaars vergeven.  

m En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.  

Samen: Want van U is het koninkrijk en de kracht  

en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.  

 

  



Vredegroet 

Uitzending en zegenbede/ Gezongen Amen (Lied 431c, voorzanger 1x) 

 

 

Orgelspel 

De collecten zijn bestemd voor: 

• De 1ste  collecte is voor Coloful Chances  

• De 2de  collecte is voor de Remonstrantse gemeente 

 

De eerstvolgende activiteiten van de gemeente zijn: 

 
Zondag 5 juni, 10.30 uur, Kerkdienst o.l.v. ds Sigrid Coenradi   



Grüsz Gott - Ida Gerhardt 

Ik wandelde en sprak met de Heer. 

Wij wandelen naast elkaar, 

de Vader en het kind 

dat het nog niet begrijpt. 

 

Het waagde nauw de vraag. 

Nog met de ochtenddauw 

zijn wij op pad gegaan: 

Hij nam mij bij de hand. 

 

De bloemen groeten Hem 

-Yes Lord- de schuchtere beek 

houdt haast zijn kabbelen in. 

De bergen worden licht. 

 

Wij wandelen naast elkaar, 

de Vader en het kind. 

Ik zie Hem niet, maar Hij 

is mij zó dicht nabij 

als geen op aarde ooit was. 

Fijne Zondag! 


