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Muziek  

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 

 

Morgengebed  

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! 

 

Schep doorgang aan wat zorgen baart, 

wat angst aanjaagt, 
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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 274: 1,2 en 3    

 
1: Wij komen hier ter ere van uw naam 
rond de verhalen die geschreven staan, 
wij schuilen weg als vogels in het riet 
zoekend naar warmte, naar een ander lied. 
 
2: Ontferm u God, kyrie eleïson, 
wees ons nabij, kijk speurend naar ons om, 
kom met uw vrede, uw barmhartigheid, 
zonder U raken wij de liefde kwijt. 
 
3: Wij zingen samen van uw gloria, 
dank voor het leven, dank U voor elkaar, 
geef ons uw geestdrift, vuur ons leven aan, 
leg zo uw glimlach over ons bestaan. 
 

Inleiding bij Psalm 132 
 

Lied 132: 1,2 en 3   
 

1: Heer, denk aan David en zijn eed. 
Eens riep hij de geduchte naam 
van Jakobs sterke helper aan, 
gedenk aan David en het leed 
dat hij voor U heeft uitgestaan. 
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2: Geen vrede kwam de koning toe, 
geen woning ter verlustiging, 
geen plek waar hij ter ruste ging, 
zolang zijn Heer geen vaste voet 
op aarde had, geen vestiging. 
 
3: Efrata heeft uw naam gemeld, 
het veld weerklonk: de Heer is daar! – 
Kom ga nu mee ter bedevaart; 
nu staat zijn zetel opgesteld 
waar Davids mare wordt bewaard. 
 

Lezen Psalm 132 
 

Lied 132: 9 en 10  
 

9: Sion is van de Heer voorgoed, 
Hij heeft het aan zijn eer gewijd: 
‘Hier is mijn rust in eeuwigheid, 
hier geef Ik brood in overvloed 
en spijze al wie honger lijdt! 
 
10: Daar staat de troon al opgericht, 
daar zetelt de gezalfde Zoon, 
in Davids stad, op Davids troon, 
al wie Hem haatten schamen zich 
en bloeien zal zijn koningskroon!’ 
 

Overweging 
 

Muziek 
 

“Ik zal niet rusten”, Psalm (132) van David 
           tekst: Huub Oosterhuis; muziek: Antoine Oomen 
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Ik zal in mijn huis niet wonen, 
ik zal op mijn bed niet slapen, 
ik zal mijn ogen niet dicht doen, 
ik zal niet rusten, geen ogenblik, 
voordat ik heb gevonden: 
 
een plek waar Hij wonen kan, 
een plaats om te rusten voor Hem 
die God is, de enige ware. 
 
Ik zal in mijn huis niet wonen, 
ik zal mijn ogen niet dicht doen, 
ik zal niet rusten, geen ogenblik, 
ik mag versmachten van dorst, 
tot ik gevonden heb: 
 
een plek waar de doden leven 
de plaats waar recht wordt gedaan 
aan de verworpenen der aarde. 

 
Gaven en gebeden , afgesloten met Onze Vader 
        
  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 
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Lied 419 – gezongen door Trijntje Oosterhuis 
       https://www.youtube.com/watch?v=p2_T2ixH_Mo    

 
Zegenlied gezongen:  “De liefde Gods gaat met ons mede” 
                                                                            

1. De liefde Gods gaat met ons mede,  

als wij straks weer naar huis toe gaan 

Geeft zij geloof en hoop 

om morgen voor medemensen klaar te staan. 

2. De trouw van God gaat met ons mede,  
al gaat elk mens een eigen pad.  
Ook in het dagelijkse leven 
houdt God ons vast, maar zacht, omvat. 
 
3. De zegen Gods gaat met ons mede  
door hoog door laag langs heg en steg,  
in weer en wind en jaargetijden.  
Zij draagt ons heel de levensweg 
 

Zegen gesproken: 
 
  Dat wij gezien zijn in Gods ogen 
  dat zijn licht in ons zal branden 
 
  DAT GOD IN MIJN LEVEN NABIJ IS 
  EN  ZIJN LIEFDE IN MIJ LEEFT  

 
DAT WIJ MOGEN GAAN IN VREDE 
GEZEGEND DOOR DE LEVENDE GOD 
AMEN 
 

Muziek  

 

Mededelingen over collecte  

https://www.youtube.com/watch?v=p2_T2ixH_Mo
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Door het niet samen mogen komen missen wij als kerk niet alleen het samen zijn 

maar ook de collecteopbrengsten. Wij vragen u toch een bijdrage te doen. Dat 

kan op verschillende manieren: 

Inleveren van collectebonnen of contant geld bij Ruud Viëtor (Grevenveld 18) of 
Roelof Smelt (Wilhelminastraat 18). 
 
Zelf overmaken naar rekening van kerkrentmeesters (NL23 RABO 0124 0915 47) 
of diaconie (NL57 RABO 0124 0698 86). Evt. met vermelding van speciaal doel. 

 

 

“I want Jesus to walk with me” – Eric Bibb 
        https://www.youtube.com/watch?v=WvCCRr_Kyx0  

 
 

I want Jesus to walk with me (2x) 
All along my pilgrims journey 
I want Jesus to walk with me 
 
When I am in trouble walk with me (2x) 
when my heart is almost breaking 
I want Jesus to come walking with me 
 
In my trials, walk with me (2x) 
When my head is bound in sorrows walk with me 
I want Jesus , Good Lord Jesus, 
come on walking with me  

 

https://www.youtube.com/watch?v=WvCCRr_Kyx0
https://www.definitions.net/definition/Jesus
https://www.definitions.net/definition/along
https://www.definitions.net/definition/pilgrim
https://www.definitions.net/definition/Jesus
https://www.definitions.net/definition/Jesus
https://www.definitions.net/definition/Jesus
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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 via email: reactieviering@pknhuissen.nl of telefonisch: 06-2129 4143 (ds. 

Matthijs Glastra). 

 


