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Zondag  28 februari 2021                                                                          

Zondag Reminiscere 
 

  

 
 

   

 

 

Voorganger:    Ds. Loes van Laar, Nijmegen 

           Lector:  Joke van de Belt 

 
   *************** 

 

Muziek 
 
De klok luidt 

 
Woord van welkom 

 
Gebed 
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God 
Jij die het donker en de macht 

van de nacht wilt breken 
Jij die het licht hebt geschapen 
en de morgen geroepen 

Zegen ons met uw licht 
dat wij uw licht en liefde ervaren 

dat wij de weg van uw Zoon mogen volgen 
dat wij blijven geloven in het leven 

Amen 
 
- de twee kaarsen worden aangestoken – 

 
Drempellied (3x) 

 

 
 
Welkom en groet 
 

1e lied: https://open.spotify.com/track/6K37islzW8zGLsvjaTc9mt?si=pwWW0_C8TiSa1JM3-

czxLA 

Dit ene weten wij en aan dit één 

houden we ons vast in de donkere uren: 
er is een woord, dat eeuwiglijk zal duren, 
en wie 't verstaat, die is niet meer alleen. 

(Henriette Roland Holst) 
 

Inleiding 
 

1e lezing: 

https://open.spotify.com/track/6K37islzW8zGLsvjaTc9mt?si=pwWW0_C8TiSa1JM3-czxLA
https://open.spotify.com/track/6K37islzW8zGLsvjaTc9mt?si=pwWW0_C8TiSa1JM3-czxLA
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Lucas: 13-1-9 
Er waren op dat moment ook enkele mensen aanwezig die 

hem vertelden over de Galileeërs van wie Pilatus het bloed 
vermengd had met hun offers. Jezus zei tegen hen: denken 
jullie dat die Galileeërs grotere zondaars waren dan alle 

andere Galileeërs, omdat ze dat ondergaan hebben? Zeker 
niet, zeg ik jullie, maar als jullie niet tot inkeer komen, zul je 

allemaal op dezelfde wijze omkomen. 
 

Hij vertelde hun deze gelijkenis: ‘Iemand had een vijgenboom 
in zijn wijngaard geplant en ging kijken of de boom vrucht 
droeg, maar hij vond geen vijgen. Hij zei tegen de 

wijngaardenier: “Al drie jaar kom ik kijken of die vijgenboom 
vrucht draagt, maar tevergeefs. Hak hem maar om, want hij 

dient tot niets en put alleen de grond uit.” Maar de 
wijngaardenier zei: “Heer, laat hem ook dit jaar nog met rust, 

tot ik de grond eromheen heb omgespit en hem mest heb 
gegeven, misschien zal hij dan het komende jaar vrucht 
dragen, en zo niet, dan kunt u hem alsnog omhakken.” 

 
Even overwegen 1, schuld    

 
2e lezing: Schriftlezing: Habakuk 3:17-19 (Naardense 

      Bijbelvertaling) 

 
3:17 Al zal de vijgenboom niet bloeien 

en komt aan de wijnstokken geen gewas, 
is wat de olijf ervan maakt mislukt 

en heeft het veld niets te eten gemaakt,- 
is het wolvee afgesneden van de kooi 
en staat er geen rund meer in de stallen,    

 
3:18 toch zal ik juichen om de Ene,- 

jubelen om de God die mij bevrijdt!    
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3:19 De Ene, mijn Heer, is mijn vermogen, 
hij maakt mijn voeten 

als die van de goddelijke hinden 
en laat mij mijn hoogten betreden! 
 

2e lied  https://youtu.be/K3Waaax4Hjk 

Altijd onderweg, Henk Harmsen 

 
Even overwegen 2, nog een kans  

 
       Het is nooit te laat om niks te doen, Confucius  
 

3e lezing: Lucas 18: 31 
 

Hij nam de twaalf apart en zei tegen hen: ‘We zijn nu op weg naar 
Jeruzalem, en alles wat door de profeten is geschreven zal men 

de Mensenzoon laten ondergaan. 32 Want hij zal worden 
uitgeleverd aan de heidenen en worden bespot en mishandeld en 
bespuwd. 33 En nadat hij is gegeseld, zal hij worden gedood, 

maar op de derde dag zal hij opstaan.’ 34 De leerlingen begrepen 
er niets van. De betekenis van Jezus’ woorden bleef voor hen 

verborgen, en ze konden maar niet bevatten wat hij had gezegd. 
35 Toen hij in de buurt van Jericho kwam, zat er langs de weg 
een blinde te bedelen. 36 Toen de blinde een menigte voorbij 

hoorde komen, vroeg hij wat er gaande was. 37 Ze zeiden tegen 
hem: ‘Jezus uit Nazaret komt voorbij.’ 38 Daarop riep de blinde: 

‘Jezus, Zoon van David, heb medelijden met mij!’ 39 Degenen die 
voorop liepen, snauwden hem toe dat hij moest zwijgen, maar hij 

schreeuwde des te harder: ‘Zoon van David, heb medelijden met 
mij!’ 40 Jezus bleef staan en zei dat men de blinde bij hem moest 
brengen. Toen deze voor hem stond, vroeg hij hem: 41 ‘Wat wilt 

u dat ik voor u doe?’ De blinde antwoordde: ‘Heer, zorg dat ik 
weer kan zien.’ 42 Jezus zei: ‘Zie weer! Uw geloof heeft u gered.’ 

43 Onmiddellijk kon hij weer zien enhij volgde hem terwijl hij God 

https://youtu.be/K3Waaax4Hjk
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    loofde. Alle mensen die getuige waren geweest van dit voorval  
    brachten hulde aan God. 

 
Thomas evangelie Logion 113 
 

Zijn leerlingen zeiden tot hem: 
Wanneer zal het koninkrijk komen? 

Jezus zei: Het koninkrijk komt niet door het te verwachten. 
Je kunt niet zeggen: ‘Het is hier’, of ‘Het is daar’. 

Nee, het koninkrijk is uitgespreid over de aarde maar men ziet 
    het niet. 

 

Even Overwegen 3, zie je het al? 
 

Wederom 1e lied:   
      https://open.spotify.com/track/6K37islzW8zGLsvjaTc9mt?si=pwWW0_C8TiSa1JM3-czxLA 

 

Dit ene weten wij en aan dit één 
houden we ons vast in de donkere uren: 

er is een woord, dat eeuwiglijk zal duren, 
en wie 't verstaat, die is niet meer alleen. 
 

Even overwegen 4, het wordt lichter 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

https://open.spotify.com/track/6K37islzW8zGLsvjaTc9mt?si=pwWW0_C8TiSa1JM3-czxLA
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3e lied 
 https://youtu.be/tqd-JcbOCek 

Henk Harmsen X-liedje Ik heb lief 

 
1. mijn lief is als een rivier: 

zij stroomt, zij blijft nimmer staan; 
ik volg haar, waar zij ook is zal ik zijn; 
mijn lief is als een woestijn, 

wie kan dit raadsel verstaan? 
het uitgedoofde zal opvlammen nu en hier 

 
ik mag geven 

ik mag delen, anderen verlichting schenken 
ik mag leven 
ik mag roepen 

ik mag zingen ademloos een lied van tranen, 
een verlossend 'ik heb lief' 

 
2. hoogten en diepten, de weg 
die wij gegaan zijn was lang 

wij vonden zelden veel meer dan onszelf; 
mijn lief, een lieflijke stroom, 

mijn lief, een kolkende vloed, 
wij leerden samen te stromen terug naar zee 

 
3. zij kleedt de naakte zij troost 
en laaft wie hongert of dorst 

bezoekt de zieke, bevrijdt en behoedt; 
mijn liefde is een rivier: 

zij stroomt, zij blijft nimmer staan, 
wie uitgedoofd was zal opvlammen nu en hier  

 
 

https://youtu.be/tqd-JcbOCek
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     tekst  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

     Ter inleiding op het gebed 
 
     Lied:        
https://open.spotify.com/track/03BQoyFPj6WN3DeWrZmx6G?si=bLmpkFvtQTuo46i7OX3WUw 

 

     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. 
 

https://open.spotify.com/track/03BQoyFPj6WN3DeWrZmx6G?si=bLmpkFvtQTuo46i7OX3WUw
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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 die grootpad 

Soekend na U boardinghuis (herberg) 
 
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 die grootpad 

Soekend na U boardinghuis. 
 

Gebed 
 

Slotlied: 
Wals in het licht 
https://youtu.be/IaEeaPUTMmY 

 
Zegen 

https://youtu.be/IaEeaPUTMmY

