
Orde van dienst 29 mei 2022 – Taizéviering |Vredekerk om 19.00 uur 
Thema:  Opstijgen tot God 
Voorganger:  ds. Lennart van Berkel 
Organist/pianist: Wim Loef 
Liturgische kleur: Wit 
Ouderling:  Leo Hanemaaijer 
 

• Welkom 

• Lofliederen 

• Lied 117d (3x) 

 

• Stilte 

• Psalmgebed 
     311Voor de koorleider. Een psalm van David. 

2Bij U, HEER, schuil ik, maak mij nooit te schande. 
Bevrijd mij en doe mij recht, 3hoor mij, 
haast u mij te helpen, wees voor mij een rots, een toevlucht, 
een vesting die mij redding biedt. 

• Lied 900 

• Stilte 

• Lezing – Lucas 24: 46-53 
46Hij zei tegen hen: ‘Er staat geschreven dat de messias zal lijden en sterven, 
maar dat Hij op de derde dag zal opstaan uit de dood, 47-48en dat in zijn naam 
alle volken opgeroepen zullen worden om tot inkeer te komen, opdat hun 
zonden worden vergeven. Jullie zullen hiervan getuigenis afleggen, te 
beginnen in Jeruzalem. 49Ik zend jullie wat mijn Vader heeft beloofd. Blijf in de 
stad tot jullie met kracht uit de hemel zijn bekleed.’ 50Hij nam hen mee de stad 
uit, tot bij Betanië. Daar hief Hij zijn handen op en zegende hen. 51En terwijl 
Hij hen zegende, ging Hij van hen heen en werd opgenomen in de hemel. 
52Ze aanbaden Hem en keerden in grote vreugde terug naar Jeruzalem.  
53Ze waren voortdurend in de tempel, waar ze God loofden. 

• Lied 103e (5x) 

• Korte meditatie 

• Stilte 
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• Lied en Lichtritueel 

 
• Stilte 

• Pastorale mededelingen 

• Voorbeden met acclamaties 
Acclamatie - O Lord, hear my prayer (naar psalm 102) 

O Lord, hear my prayer.  
O Lord, hear my prayer.  
When I call, answer me.  

O Lord, hear my prayer.  
O Lord, hear my prayer.  
Come and listen to me. 

• Stil gebed 

• Onzevader 

• Slotlied 16b 

• Zegen 

• Lied 568a (bij het verlaten van de kerk)  


