
 

                
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   Voorganger:  ds. Matthijs Glastra  
   Organist:  Paul Ballhaus 
   Lector:    Wilmy Viëtor 

 
 

We zijn met elkaar verbonden via 
www.kerkomroep.nl  

òf  
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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 

 

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 ONS GEEN DAG IN HET DONKER LAAT 

LAAT ZO UW TROUW OVER ONS LEVEN OPGAAN 

 

Schep doorgang aan wat zorgen baart, 

wat angst aanjaagt, 

en zet mij recht weer op mijn voeten: 
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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 
 

1: Wij zoeken hier uw aangezicht. 
God, houd uw oog op ons gericht: 
Kyrie eleison! 
 
2: Wanneer het donker ons verrast, 
houd ons dan in uw goedheid vast: 
Kyrie eleison! 
 
3: Verschijn ons als de dageraad, 
Gij, zon die ons te wachten staat: 
Kyrie eleison! 
 

Lied 133: 1, 2 en 3  
 
1: Zie toch hoe goed, hoe lieflijk is ’t dat zonen 
van ’t zelfde huis als broeders samenwonen. 
Eén liefdeband houdt hen tezaam. 
De zegen van Gods hoog verheven naam 
daalt op hen neer vol zoete tederheid, 
als olie die de priester wijdt. 
 
2: Als olie die Aärons baard en kleren 
met geur doordringt, zo is de gunst des Heren 
voor wie eendrachtig samen zijn. 
Als dauw is het, die ligt zo mild en rein 
op Hermons top en daalt op Sion neer. 
’t Wordt al een tuin voor God de Heer. 
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3: Jeruzalem! Hier geeft de Heer zijn zegen, 
hier woont Hij zelf, hier wordt zijn heil verkregen 
en leven tot in eeuwigheid. 

 
Lezen Psalm 133  
 
“Psalm 133”   

tekst: Huub Oosterhuis; muziek: Antoine Oomen 
                      (van het album “Eeuwige hier nu - 4” ) 

 
Alleen kan ook 
met twee is beter 
twee of drie 
met twaalf 
of zeven maal zeven 
eendrachtig. 

Je wast je piekharen hoofd 
je haar wordt zacht 
je wrijft de zalf erin 
het druipt over je konen in je hals. 

Zo voelt het, zijn met 
velen, veilig – 
dauw daalt neer 
van hoog gebergte 
in de morgenzon. 

Je kent elkaar 
je weet wie bij je hoort 
gezegend ben je – 

Zo voelt de nieuwe wereld 
die komen zal. 
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Overweging 
 
Muziek  
 
Gaven – Kerkbalans 2021 
  
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 

 
Psalm 133 – “Met elkaar”  
 

Alleen kan ook 
met twee is beter 
twee of drie 
met twaalf 
of zeven maal zeven 
eendrachtig 
 
Brood en beker 
maken Gods liefde zichtbaar  
Dat was toen, daar, eens 
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toen we elkaar zagen 
die mooie zomeravond , die mooie zondagmorgen 
 
Wat wij missen - daarnaar blijven wij verlangen 
brood gebroken , de beker gedeeld 
leven voor en met elkaar 
wij geloven 
daar waar vriendschap is en liefde 
daar geeft God zijn zegen 
zijn liefde en licht  

Branden van een kaars   
 
“Sela” zingt “Ubi caritas et amor Deus ibi est” 
          https://www.youtube.com/watch?v=IArAfL8mKSE 

Zegenlied: “De liefde Gods gaat met ons mede” 
                   gezongen door onze eigen cantorij               

                                                                    
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 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IArAfL8mKSE
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Zegen gesproken: 
 

Voor de wegen die jij gaat: 
open je ogen, je oren je en hart, 
voor allen die op jouw pad komen. 
 
DE LEVENDE ZEGENT EN BEHOEDT ONS 
DE BARMHARTIGE LAAT HAAR GELAAT OVER ONS SCHIJNEN 
EN ONTFERMT ZICH OVER ONS 
DE EEUWIGE WENDT ZIJN GELAAT NAAR ONS TOE 
EN GEEFT ONS VREDE 
AMEN 

 
Muziek (orgel/piano)  
 
Mededelingen over collecte  
 

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. 

 
 
Lied “What a wonderfull world” , Louis Armstrong 

           https://www.youtube.com/watch?v=rBrd_3VMC3c 

I see trees so green, red roses too 
I see them bloom for me and you. 
And I think to myself what a wonderful world. 

https://www.youtube.com/watch?v=rBrd_3VMC3c
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I see skies so blue and clouds so white. 
The bright blessed day, the dark sacred night. 
And I think to myself what a wonderful world. 

The colors of the rainbow so pretty in the sky 
Are also on the faces of people going by. 

I see friends shaking hands saying how do you do. 
They're really saying I love you. 
I hear babies crying, I watch them grow. 
They'll learn much more than I'll ever know. 

And I think to myself what a wonderful world. 
Yes I think to myself what a wonderful world 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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). 

 


