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Protestantse kerkgemeente Edam 

Welkom 

Aansteken van de kaarsen 

Bemoediging en groet 

Vg.   Onze hulp is in de naam van de Heer 

 Die hemel en aarde gemaakt heeft 

 Die trouw houdt tot in eeuwigheid 

 En niet laat varen het werk van zijn handen. 

 In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, 

 Amen. 

Zingen lied 501 : 1,2,3,4   “Als een ster in lichte luister…” 

 
 

Als een morgen aangebroken, 

als het licht zonneklaar, 

roos in de winter, 

in de woestijn ontloken, 

als belofte bloeit Gij daar. 

Als een kind tot ons gekomen, 

zijt Gij ons ongedacht 

nader, nabijer 

dan wij ooit durven dromen. 

Liefde heet uw overmacht. 

Als een woord dat, eens gegeven, 

nóg de morgen ontbiedt, 

zegt Gij ons aan 

de nacht niet meer te vrezen, 

want uw ster verlaat ons niet. 

Gebed 

Gedicht : van Alfred Bronswijk. uitgesproken door Chris Kotterer: 

Verlies nooit de hoge dromen, waarvan de profetenmond zei, 

dat eens de morgenstond lichtend ons zou overkomen. 

Als een ster is Hij gaan schijnen, als een vijand van de nacht 

Als het woord dat liefde bracht, als het leven voor de zijnen. 

Als een hand ons uitgestoken, als een weg van veiligheid 

Als een reisgenoot die leidt, als de waarheid ooit gesproken. 

Zo is Hij ons overkomen, als de nieuwe morgenstond 

Waarvan de profetenmond sprak, vanuit Gods diepste dromen. 

Zingen een lied van hoop : ‘Wij mensen blijven dromen dromen“    

 
 

Verdwenen zijn de dictaturen, gevangenschap en pijn. 

Verdwenen en verdriet verduren, God zelf zal bij ons zijn. 

Wie in die dromen durft geloven voelt zelf verandering,  

Vertwijfeling en wanhoop doven in blijde aarzeling. 

 



En licht en sterk vol zachte krachten die onverzettelijk zijn, 

Bevechten wij de kwade machten die niet te tellen zijn. 

Waar mensen putten uit de bronnen van droom en werkelijkheid 

Daar is Gods toekomst al begonnen in onze levenstijd. 

 

Lezing uit psalm 121 : 1 - 8   “Een pelgrimslied “  gelezen door Chris. 

Orgelspel 

Lezing Exodus 33 : 12 – 23  “Laat mij toch uw majesteit zien “ 

Zingen lied 90 a : 1, 3, 4, 5, 6    “O, God die droeg ons voorgeslacht.. “ 

 
 

Gij zijt, van vóór Gij zee en aard’ hebt door uw woord bereid, 

altijd dezelfde, die Gij waart, de God der eeuwigheid! 

 

En duizend jaar gaan als de dag van gisteren voor U heen, 

een schaduw, een gedachte vaag, een nachtwaak, die verdween. 

 

De tijd draagt alle mensen voort op zijn gestage stroom; 

ze zijn als gras, door zon verdord, vervluchtigd als een droom. 

 

O God, die droeg ons voorgeslacht in tegenspoed en kruis, 

wees ons een gids in storm en nacht en eeuwig ons tehuis! 

 

Overdenking  “Van  U is de toekomst “ 

Orgelspel 

Gebed 

Collecte (aankondiging) 

  

Zingen “Wat de toekomst ons zal geven….. “  

  
 

In het leven door de tijden gaan wij samen met God voort 

In Tien Woorden van bevrijding volgen wij nog steeds Gods woord. 

Het vraagt om een keus te maken met elkaar op weg te gaan 

Om de koers niet kwijt te raken en voor anderen in te staan. 
 

God wil ons de vrijheid geven, staat garant voor jou en mij 

Eenmaal zullen wij beleven dat wij vrij zijn, ja , echt vrij. 

Vrij van dreiging, vrij van zorgen, zonder angst en zonder haat, 

Levend in een nieuwe morgen, waar de toekomst nooit vergaat. 
 

Zegenbede                       
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