
Orgelspel 
 
Welkom en mededelingen 
 
Zingen: Lied 217 – De dag gaat open voor het woord des Heren 
 
Bemoediging en groet 
Voorganger: Onze hulp is in de naam van de Heer 
Gemeente:   DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
Voorganger: die trouw houdt tot in eeuwigheid 
Gemeente:   EN NIET LOSLAAT HET WERK VAN ZIJN HANDEN 
Voorganger: Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus, onze Heer 
Gemeente:   AMEN 
 
Lied: ‘Waar zou de stad van de vrede zijn’  Alles wordt nieuw III,30 = Tussentijds 215 
Waar zou de stad van de vrede zijn,  
kun je er komen al ben je ook klein?  
Is het ver weg over land, over zee,  
is het er ja, of is het er nee?  
 
Hoe komen wij op het goede spoor,  
is het linksaf, of is het rechtdoor?  
Is het niet hier en is het niet daar,  
is het er nee, of is het er ja?  
 
Zijn alle dromen dan toch bedrog,  
hebben wij hier tevergeefs gezocht?  
Is het een sprookje en is het niet waar,  
is het er nee, of is het er ja?  
 
Wij willen weten, wij willen zien,  
wij willen weten, wij tellen tot tien.  
Geef ons een teken van vrede mee!  
Is het er ja, of is het er nee? 
 
Gebed  
 
Inleiding thema ‘Op reis naar Jeruzalem’ 
 
Kinderen/jongeren/belangstellenden gaan naar hun nevendienst 
 
Lezing: Psalm 122 
 
Zingen: Psalm 122:1  
 
Lezing: Lucas 9: 51-62   
  
Zingen: Iona 21: 1, 2, 4 en 5  – O waar wil je heen gaan? = Hemelhoog 311 
1. O waar wil je heengaan? 
En kan ik je volgen? 
En hoe overleef je? 
Hoe kom je ooit aan? 



Je hebt geen bepakking, 
geen tent en geen kleding, 
geen eten, geen drinken 
hoe kun je bestaan?  
 
2. O waar wil je heen gaan?  
En kan ik je volgen?  
En waarom zoek jij steeds  
een ander gehoor?  
Je twist met de machten.  
Je eet met verachten.  
Je loopt met de lamme.  
Zo ga je maar door.  
 
4. O waar wil je heengaan?  
En kan ik je volgen?  
En wat is je missie  
waar jij je voor geeft?  
En wat inspireert je?  
Wat drijft je, wat sterkt je?  
En wat is de droom toch  
die jouw liefde heeft?  
 
5. Ik ga waar Ik gaan kan  
en zoek reisgenoten.  
Maar stel me geen vragen  
naar heg of naar steg,  
naar leeftocht of reisdoel  
of wie ons wil volgen.  
Maar voeg je toch bij me:  
Ik leer je mijn weg. 
 
Verkondiging 
 
Orgelspel 
 
Zingen: Lied 802: 1, 2 en 6 – Door de wereld gaat een woord  
 
Dankgebed, voorbede, stil gebed en Onzevader 
 
Collecte  
 
Slotlied: Lied 422 – Laat de woorden die we hoorden  
 
Zegen 
 


