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Welkom  

Aanvangslied : O God, die droeg ons voorgeslacht, NLB 90a : 1,3,5,6 

Aanvangswoorden : 

Licht, verlaat ons niet, 

nu de avond is gekomen 

voor de nacht, ,die vol van dromen 

visioenen ziet. 

In het donker groeit het licht. 

 

Licht, groei in de nacht 

en wil ons voor kwaad behoeden 

in genade, ons ten goede 

met uw levenskracht. 

In het donker wordt het licht.  

(  NLB 261 : 1,2 ) 

 

Zingen : Blijf met uw genade bij ons, NLB 256 

Lezen : Efeziers  5 : 8 – 20 
 
Zingen : Waar de mensen dwalen in het donker, NLB 286 : 1,2,3 
 

 
Taize tekst : Lukas 17 : 20,21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gedicht : lied van dromen en vergezichten 
 

Wij mensen blijven dromen dromen  
en vergezichten zien, 
een nieuwe aarde die gaat komen 
te vinden al misschien. 
 
Wij dromen van de mensenrechten 
die ieder mens dan heeft, 
niet langer tegen onrecht vechten,  
daar 't recht van liefde leeft. 
 
Verdwenen zijn de dictaturen, 
gevangenschap en pijn, 
verbanning 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 onverzet'lijk zijn, 
bevechten wij de kwade machten 
die niet te tellen zijn. 
 
Waar mensen putten uit de bronnen 
van droom als werk'lijkheid, 
daar is Gods toekomst al begonnen 
in onze levenstijd. 

 

  
Overdenking 
 
 
Zingen : Wij dromen van een wereld ( melodie Glory, glory, hallelujah 
 
Wij dromen van een wereld, waar ’t met onrecht is gedaan. 
Waar de wapens zijn verdwenen, blank en zwart weer samen gaan. 
Waar het onderscheid van rijk en arm voorgoed heeft afgedaan: 
De toekomstdroom van  God. 
 
Glorie, glorie, halleluja 3x 
Die droom wordt werk’lijk  waar. 
 
Wij dromen van een wereld, waar geen rouw is en verdriet. 
Waar protestsongs zijn vervangen door een juub’lend vreugdelied. 
Waar geen mensen meer verhong’ren, maar elk mens de ander ziet : 
De toekomstdroom van  God. 
 
Glorie, glorie, halleluja 3x 
Die droom wordt werk’lijk  waar. 
 
Die droom is geen illusie, nee die droom wordt werk’lijk waar, 
God belooft een nieuwe aarde, zijn ontwerp ligt kant en klaar. 
Samen mogen wij gaan bouwen, God voltooid het, reken maar ; 
 Die droom wordt werk’lijk  waar. 
 
Glorie, glorie, halleluja 3x 
Die droom wordt werk’lijk  waar. 
 



 
Avondgebed  
 
Lezen : : Door goede machten trouw en stil ongeven, NLB 511 : 1,2,5,7 

 

 
Slotlied en  Zegen : Zegen ons Algoede, NLB 415 
( voorgangster couplet 1 samen couplet 2 en 3) 
 
 

 

 

 
 
2 Stort, op onze bede, 

in ons hart uw vrede, 
en vervul ons met de kracht 
van uw Geest bij dag en nacht. 

 
3 Amen, amen, amen! 

Dat wij niet beschamen 
Jezus Christus onze Heer, 
amen, God, uw naam ter eer! 

 
 
 
 


