
Zondag 15 mei 2022, 5e van Pasen, 10.00 uur  
Protestantse gemeente Hoogland/Amersfoort Noord, wijkgemeente De Inham 

In de Elleboogkerk, Langegracht 36, Amersfoort  

 
thema: Schurend paradijs 

voorgangers: 
welkom: Arry Bos 

ouderling: Ariska Holland 
diaken: Nicoline Rodenburg 
predikant: Martin Snaterse 

pianist: Skip van Rooij 
geluid: Gertjan Noordstra

In het begin… 
 
De paaskaars brandt. Muziek. Stilte  
 
Welkom - Drempelgebed 
 
allen staan  

Bemoediging:
(v)  onze hulp is de Naam van de Eeuwige           
(allen)    die hemel en aarde gemaakt heeft 
(v)  Hij blijft trouw. Altijd 
(allen)    Hij laat niet los wat zijn hand begon. 
 
Openingslied: Liedboek 220:1, 4 Zoals een bloem zijn kelk heft naar de zon (melodie: zo vriendelijk en veilig als het 
licht) 
allen zitten  

 
Smeekgebed   
Liedboek 839 Ik danste die morgen toen de schepping begon 
 

Het woord dat leven schept en schuurt  
 
Groet:     
(v)   God zij met u    
(allen) ook met u zij de Eeuwige 
 
Gebed van de zondag 
Lezing uit het eerste Testament: Genesis 2, 4b-7, 15-17  Liedboek 162: 1, 3, 5, 6 In het begin  
Lezing uit het eerste Testament: Genesis 3, 1-9   Liedboek 701 Zij zit als een vogel 
Overweging   
 
 
 
 



Muziek: Pelgrimsgebed | Amanda Strydom   
 

Vader God U ken my naam 
My binnegoed en buitestaan 

My grootpraat en my klein verdriet 
My vashou aan als wat verskiet. 

 
U ken my vrese en my hoop 

Die pad wat ek so kaalvoet loop 
Die pad het U lankal berei 

U maak die pad gelyk vir my. 
 

Alle pelgrims keer weer huistoe 
Elke swerwer kom weer tuis 

Ek verdwaal steeds op U grootpad 
Soekend na U boardinghuis. 

 
Moeder God U ken my waan 

My ego en my regopstaan 
Die drake waarteen ek bly veg 
U wys my altyd weer die weg. 

 
U het my met U lig geseën 

Die lig strooi ek op iedereen 
Net U weet hoe my toekoms lyk 

Ek het niks, U maak my ryk. 
 

Alle pelgrims keer weer huistoe 
Elke swerwer kom weer tuis 

Ek verdwaal steeds op U grootpad 
Soekend na U boardinghuis. 

 

Vader God, U kent mijn naam 
Mijn innerlijk en mijn uiterlijk 

Mijn grootspraak en mijn klein verdriet 
Mijn houvast aan alles, wat schiet 

 
U kent mijn angsten en mijn hoop 

Het pad dat ik blootsvoets bewandel 
Dat pad heeft U al lang voorbereid 

Elke zwerver komt weer thuis 
 

Alle pelgrims keren weer naar huis toe 
Elke zwerver komt weer thuis 

Ik verdwaal steeds op Uw lange pad 
Zoekend naar Uw verblijf 

 
Moeder God U kent mijn waan 
Mijn ego en mijn rechtop staan 

De draak waartegen ik blijf vechten 
U wees mij altijd weer de weg 

 
U heeft mij met Uw licht gezegend 

Dat licht verstrooi ik op iedereen 
Enkel U weet hoe mijn toekomst er zal uitzien 

Ik heb niets, U maakt mij rijk 
 

Alle pelgrims keren weer naar huis toe 
Elke zwerver komt weer thuis 

Ik verdwaal steeds op Uw lange pad 
Zoekend naar uw verblijf 

Loop door de ruimte en schrijf op de Jubelmuur waar je iets van het paradijs herkent in je leven, in de wereld; schrijf op 
de Klaagmuur waar je dat paradijs bent kwijt geraakt. Gesprek.   
 

Ons antwoord 
 
Gebeden, afgesloten met Liedboek 1006 Onze Vader in de hemel 
Bloemengroet en mededelingen. Collecten bij de uitgang 
1e collecte: Straatpastoraat Utrecht - Omzien naar dak- en thuisloze mensen in Utrecht. NL29 INGB 0008 735 706 
t.n.v. Straatpastoraat te Utrecht. 2e collecte: kerkenwerk De Inham 
 

Zomaar gaan  
 
Slotlied: Liedboek 806:1 Zomaar te gaan met een stok in je hand 
Zegen, gezongen amen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Wie helpt mee de stoelen terug te zetten?  
Neem gerust nog een kijkje in de ruimte. Om 11 uur is het museum weer open voor andere gasten.  
Napraten onder het genot van koffie, thee, fris (eigen kosten) doen we bij het Brood Atelier Nieuweweg 5 (1oo meter lopen). 


