
Zondagsbrief 19 april 2020 
 
Orde van dienst zondagmorgen 

Orgel/pianospel;  

Welkomstwoord en mededelingen;  

Aansteken van de kaarsen;  

Jubel God ter eer, Psalm 81: 1, 5, 8;  

Stilte;  

Bemoediging en groet;  

Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt en gegeven, NLB 632: 1 t/m 3;  

Gebed; Moment met de kinderen;  

Kinderlied: Het leven krijgt weer kleur (https://youtu.be/Z5RXCnhkjvw) (zie tekst hieronder); 

Gebed bij de opening van het Woord;  

Schriftlezing: Lucas 24: 13-35;  

Gij volgt ons uit Jeruzalem, NLB 255: 1 t/m 3;  

Verkondiging;  

Wat zou ik zonder u geweest zijn, NLB 800: 1, 2, 4;  

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader;  

Een toekomst vol van hoop, Sela (https://youtu.be/MLXyDTHoIzU) (zie tekst hieronder); 

U zij de glorie, NLB 634: 1 en 2;  

Heenzending en zegen;  

Orgel/pianospel 

 
Het leven krijgt weer kleur 
 
Refrein: 
Van donker naar licht, 
van zwart naar heel veel kleuren. 
Met Pasen kun je verder gaan, 
want Jezus is opgestaan, de dood voorbij. 
Het leven krijgt weer kleur voor jou en mij. 
 
1.  
Geel van de zon, 
de warmte die je nodig hebt, 
het licht voor jou en mij: 
het donker gaat voorbij. 
 
2.  
Rood van de liefde, 
die mensen aan elkaar verbindt. 
Die is oneindig groot, 
en sterker dan de dood. 

https://youtu.be/Z5RXCnhkjvw
https://youtu.be/MLXyDTHoIzU


3. 
Groen van de hoop, 
de muren vallen steen voor steen. 
We zien elkaar weer staan, 
een nieuwe tijd breekt aan. 
 
 
Een toekomst vol van hoop 
 
In de nacht van strijd en zorgen  
kijken wij naar U omhoog, 
biddend om een nieuwe morgen,  
om een toekomst vol van hoop.  
  
Ook al zijn er duizend vragen,     
al begrijpen wij U niet,              
U blijft ons met liefde dragen,  
U die alles overziet.    
  
Refrein: 
U geeft een toekomst vol van hoop;  
dat heeft U aan ons beloofd.                        
Niemand anders, U alleen,  
leidt ons door dit leven heen.  
  
U heeft ons geluk voor ogen.  
Jezus heeft het ons gebracht.  
Mens, als wij, voor ons gebroken 
in de allerzwartste nacht.                   
   
U bent God, de Allerhoogste, 
God van onbegrensde macht. 
Wij geloven en wij hopen 
op het einde van de nacht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


