
 

                
 
 
 

 
                                                           

 

                                                        

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   Voorganger:  ds. Matthijs Glastra  
   Organist:  Herman Schimmel 
   Lector:    Sipkje Schimmel 

 
 

We zijn met elkaar verbonden via 
www.kerkomroep.nl OF  

uitzending met beeld – Protestantse Gemeente Huissen  
(pknhuissen.nl/ wachtwoord Kerkdienst)) 

Zondag  24 januari 2021 

                          3e zondag na Epifanie 
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Muziek (orgel/piano) 

De klok luidt  

Welkom en drempelgebed 

God, 

verbonden met elkaar 

zijn wij op zoek naar stilte 

naar leven en liefde 

naar onszelf 

naar U 

 

GEZEGEND ZIJT GIJ EEUWIGE GOD 

BRON VAN LIEFDE EN LEVEN 

DIE ONS OPDRAAGT HET LICHT TE ONTSTEKEN  

 

Lied:  “Gegroet jij jij ” 

              Gegroet jij jij - die om liefde komt en licht -  gegroet 

 

Inleiding  

Zoals het licht ons elke morgen 

nieuw verschijnt, 

ons wekt en koestert met zijn stralen, 

wek Gij God, zo ook mij! 

 

Zoals de zon geen dag ons in het donker laat,- 

laat mij uw trouw ook nu weer dagen! 
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Schep doorgang aan wat zorgen baart, 

wat angst aanjaagt, 

en zet mij recht weer op mijn voeten: 

 

niet moedeloos, niet hopeloos verlamd ,  

maar opgericht met opgeheven hoofd 

 

tot U, mijn Zon,  mijn dag,  mijn Licht 

 

GOD LAAT UW LICHT OVER ONS OPGAAN 

 

Lied 281: 1,2 en 3  

 
281:1 
Wij zoeken hier uw aangezicht. 
God, houd uw oog op ons gericht: 
Kyrie eleison! 
 

281:2 
Wanneer het donker ons verrast, 
houd ons dan in uw goedheid vast: 
Kyrie eleison! 

281:3 
Verschijn ons als de dageraad, 
Gij, zon die ons te wachten staat: 
Kyrie eleison! 

 

 
 

“Als iemand angstig is” , Janneke Nijboer 
 

Waar is het dat 
mij draagt, 
waar houdt het 
zich verscholen, 
of is het uiteindelijk 
verdwenen? 
 
Ik tol in mijn 
angsten omlaag 
als water 
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in een afvoerput, 
zonder stoppen. 
 
Ben Jij Bodem, 
waarover Psalmen zingen? 
Ben Jij? 
 
Lezen Psalm 131 
 
Lied 131 

 
131:1 
O Heer, er is geen trots in mij, 
ik houd mijn hart van hoogmoed vrij, 
ik zoek niet met een waanwijs oog 
naar wat te groot is en te hoog. 
 
131:2 
Heb ik mijn ziel niet naar uw wil 
gevoegd in vrede, mild en stil, 
zoals het pas gespeende kind 
troost in zijn moeders armen vindt? 
 
131:3 
Gespeend en toch getroost, zo laat 
mijn ziel zich leiden door Gods raad. 
Hoop, Israël, op God de Heer, 
rust bij Hem nu en immermeer. 
 
 
Overweging 
 

Muziek 

 

 

“Ik geloof” – Jeroen van Merwijk 
     https://www.youtube.com/watch?v=NepUdkEvpd8 
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Ik geloof in tegen bierkaaien vechten 

In een wang voor een wang en een tand voor een tand 

En ik geloof in het afstand doen van rechten 

In de steun in de rug en de helpende hand 

 

ik geloof in het weerloze, breekbare kleine 

ik geloof in het genadeloos oog voor detail 

En ik geloof in het fijne nog verder verfijnen 

In het zout in de wond en in twijfel gezaaid 

 

En ik geloof in het kanaliseren van woede 

dus geloof ik in spel en dus geloof ik in sport 

ik geloof niet in zekerheid, maar in vermoeden 

En in het hart dat bij mij uit wordt gestort 

 

 

En ik geloof in de steen in het stilstaande water 

ik geloof in voor alles en iedereen door het vuur 

ik geloof in verbeelding , ik geloof in theater  

en in schilderkunst en in literatuur 

 

En met het risico dat ik voor gek wordt versleten 

geloof ik dat alles ooit mooi wordt en goed 

Met de moed van de wanhoop en tegen beter weten in 

blijf ik geloven, omdat dat wel moet 

 

ik geloof in ambitie en intuïtie 

en ik geloof in het zorgenkind 

Ik geloof in de toekomst, in de traditie 

In de man of vrouw die de strijd aanbindt 

 

En met het risico . . .  
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En ik geloof in afwijkend , ik geloof in bijzonder 

Ik geloof in de kont en ik geloof in de krib 

ik geloof in het raadsel, ik geloof in het wonder 

ik geloof in compassie, ik geloof in begrip 

 

En met het risico …. 

bijf ik geloven, omdat dat wel moet 

ik blijf maar geloven omdat dat wel moet 

ik blijf maar geloven omdat dat ik wel moet 

 

Gaven en gebeden  

 

  Onze Vader die in de hemel zijt, 

  naam worde geheiligd. 

  Uw koninkrijk kome,  

  Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel. 

  Geef ons heden ons dagelijks brood. 

   En vergeef ons onze schulden 

  zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. 

  En leid ons niet in verzoeking, 

  maar verlos ons van de boze. 

  van U is het koninkrijk 

  de kracht 

  en de heerlijkheid 

  in eeuwigheid, Amen 

 

“Die mij droeg op adelaarsvleugels” 

 

Die mij droeg op adelaarsvleugels 

Die mij hebt geworpen in de ruimte 
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en als ik krijsend viel  

mij ondervangen met uw wieken 

en weer opgegooid 

totdat ik vliegen kon 

op eigen kracht 

                         - Huub Oosterhuis - 

          https://www.youtube.com/watch?v=qgc1t9d2TpM 

Zegen   

  “ Zegen wens ik je toe, liefde wens ik je toe, 

    dat er mensen zijn met wie je kunt delen. 

    Vrede  wens ik je toe” 

 

                            - o - 

 

God zal met je meegaan 

als licht in je ogen 

als lamp voor je voet 

als hand op je hoofd 

en arm om je schouder; 

als baken bij ontij en verte die wenkt 

als groet op je lippen en hoop in je hart 

als stem die je uitdaagt 

en woord dat je voorgaat. 

 

(tekst door ds. Sytze de Vries, muziek door ds. Job de Bruijn) 
   https://www.youtube.com/watch?v=mN42dzrZnco&feature=youtu.be 

 

Muziek (orgel/piano) 

 

Mededelingen over collecte  
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“De kracht van uw liefde” 
        https://www.youtube.com/watch?v=y1WavVL1Fe8 

 

 

Momenteel wordt de landelijke Actie Kerkbalans gehouden. Heeft u uw bijdrage al 
toegezegd? Dan willen we u daar hartelijk voor bedanken! Zo niet, dan verzoeken 
wij u dit alsnog te doen. Uw geld wordt goed besteed! 

 
 

 

 

 

 

In deze coronatijd volgen we de vieringen thuis. Hetzij met beeld, hetzij via de kerkomroep. 

We zijn benieuwd naar uw ervaringen.  

Mogelijk hebt u ideeën / suggesties waar wij mee verder kunnen. Al uw reacties kunt u 

doorgeven viaemail: reactieviering@pknhuissen.nl of  

• telefonisch: 06-2129 4143 (ds. Matthijs Glastra). 

 


