
GEMEENTEZONDAG  
 

Voorganger ds. Marijn Rohaan 
Ouderling: Fokje Duursema, Diaken: Jan Visscher; Lector: Marianne 
Gerritsen 
Organist: Jan Post; Gitaar: Marjet Zijlstra 
Zang: Marianne van Norel, Nancy Post, Anneke Wessels,  Jaap 
Drupsteen, Jaap Wagteveld en Theo Zijlstra 

 

Inloop   - koffie en collage ‘Van U is de toekomst’ 
 

Welkom door Marianne Gerritsen 
 

Morgenlied: Lied 216: 1 en 3 afwisselend couplet Engels, Nederlands 

 
        1    Morn - ing  has   bro -  ken  like   the   first  morn - ing 

 

                Black - bird has  spo  -  ken    like  the first      bird 

 

              Praise  for the  sing  - ing,  praise  for  the  morn -  ing 

 

              Praise  for them spring-  ing     fresh from the  world 
 
3 Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen, 

licht dat ooit speelde waar Eden lag. 

Dank elke morgen Gods nieuwe schepping, 

dank opgetogen Gods nieuwe dag. 

We zingen een lied waarmee wij ons toevertrouwen: 

‘Wat de toekomst brengen moge’  (melodie The Rose of  NLB 913) 
 

1 Wat de toekomst brengen moge, 

mij geleidt des Heren hand, 

moedig sla ik dus de ogen, 

naar het onbekende land. 

Leer mij volgen met mijn vragen, 

Vader wat Gij doet is goed. 

Leer mij slechts het heden dragen, 

met een rustig, kalme moed. 

2 Heer ik wil Uw liefde loven, 

al begrijpt mijn ziel U niet. 

Zalig Hij die durft geloven, 

ook wanneer het oog niet ziet. 

Schijnen mij Uw wegen duister, 

zie ik vraag U niet: waarom? 

Eenmaal zie ik al Uw luister, 

als ik in Uw hemel kom. 



3 Waar de weg mij brengen moge, 

aan des Vaders trouwe hand, 

loop ik met gesloten ogen, 

naar het onbekende land. 

Samen zingen: ‘Het Mosterdzaad’ (Kinderopwekking 167)  

(Koortje zingt voor, gemeente zingt na) 

 
2. Want het zaadje groeit heel spontaan 

tot je een reus van een boom ziet staan. 

 

3. Weet je wel dat dit zaadje lijkt 

op het begin van Gods koninkrijk! 

4. Want dat rijk dat begint ook klein; 

eens zal het groot en reusachtig zijn. 

 

5. Kijk, het groeit ook door jou en mij. 

Wie Jezus volg, ja die komt er bij! 
 
 

Bijbellezing: Lucas 11: 2 - 4 
 

Overdenking ‘Uw Rijk kome’ 
 

Lied (allen):  ‘Een toekomst vol hoop’ van Sela 
 

1 In de nacht van strijd en zorgen 

kijken wij naar U omhoog, 

biddend om een nieuwe morgen, 

om een toekomst vol van hoop. 

2 Ook al zijn er duizend vragen, 

al begrijpen wij U niet, 

U blijft ons met liefde dragen, 

U die alles overziet. 

Allen: U geeft een toekomst vol van hoop; 

dat heeft U aan ons beloofd.                       

Niemand anders, U alleen, 

leidt ons door dit leven heen. 

 

3 U heeft ons geluk voor ogen.       4  U bent God, de Allerhoogste, 

Jezus heeft het ons gebracht.         God van onbegrensde macht. 

Mens, als wij, voor ons gebroken       Wij geloven en wij hopen 

in de allerzwartste nacht.          op het einde van de nacht. 

Allen: U geeft een toekomst …….       Allen: U geeft een toekomst ….. 
 

Gebeden 

1. Klein, piep - klein      is     het       mos  -  terd  -  zaad, 

maar      let      eens    op        als      het         groei  -   en       gaat. 



Zingen: Onze Vader  

 
Mededelingen   
 

Slotlied:  Ga nu heen in vrede (Evangelische Liedbundel nr. 270) 
 

1   
Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar, 
wat wij hier beleden, samen met elkaar. 
Aan uw daag’lijks leven, uw gezin, uw werk, 
wil u daaraan geven, daar bent u Gods kerk.  
Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar. 
 

2   
Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar, 
wat wij hier beleden, samen met elkaar. 
Neem van hieruit vrede, vrede mee naar huis, 
dan is vanaf heden Christus bij u thuis. 
Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar. 

Zegen 

____ 
 

Bedankt dat u/jij er was! Voor wie wil zijn er nu verschillende activiteiten. 

De gemeentezondag sluiten we om 12.45/13.00 uur af in de kerkzaal. 

We wensen u/jou een goede zondag toe. 


