
 

                
 
 
 

 
                                                           

 

                                                        

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

   Voorganger:  ds. Matthijs Glastra  
   Organist:  Herman Schimmel 
   Lector:    Ad Huson 

 
 

We zijn met elkaar verbonden via 
www.kerkomroep.nl  

òf  
uitzending met beeld – Protestantse Gemeente Huissen  

(pknhuissen.nl) 
 

Zondag  7 maart 2021 

                              3e van de 40 dagen 

http://www.kerkomroep.nl/


 

 

2 
 

Muziek  
 
De klok luidt  
 
Woord van welkom 
 
Gebed 

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)   
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Bemoediging en groet 
 
              v:   Onze hulp is in de Naam van de Heer 
              a:   SCHEPPER EN BEHOEDER VAN ALLE LEVEN 
  v:  God, als het duister ons verwart en benauwt 

   houd ons Jezus Messias voor ogen 
a:   DAT DE WEG VAN ZIJN LIEFDE 
   MAG LICHTEN OVER AL WAT LEEFT 
v:    Wij  groeten elkaar 
a:   IN DE NAAM VAN DE VADER, DE ZOON 

   EN DE HEILIGE GEEST. AMEN. 
  

Lied: “De werken van barmhartigheid” (melodie Psalm 134) 

      1. De werken van barmhartigheid, 
  ze zijn voor eeuwig en altijd 
  de stappen die ons leiden tot 
  het helend koninkrijk van God. 
 

4. Wie zijn gevlucht en wie zich vreemd 
en angstig voelen en ontheemd, 
biedt hen een veilig onderdak 
want voor hen heeft de Heer een zwak. 
 
9. Wij stellen tot in deze tijd 
tekenen van barmhartigheid 
opdat de wereld blijven merkt 
dat God door mensenhanden werkt  

 

“Gelukzoekers & Nieuwlanders” 
                    https://vimeo.com/515091533 

 
“De Polen” , Alex Roeka 
           https://www.youtube.com/watch?v=cxo5u11AvwE 

https://vimeo.com/515091533
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DE POLEN 

De Polen, de Polen, ja die kennen we goed 
De Polen, die uit hun holen komen 
Als je ze vriendelijke groet 
‘s Morgens vroeg gaan ze in stilte staan 
bidden 
Met een gebedenboek in hun hand 
En daarna op pad in hun gammele bak 
Naar het goud van het Avondland 
 
Ze trekken de bieten uit de modder 
Halen de muren neer 
Ze kijken niet op een fluim of een klodder 
En morgen zijn ze er weer 
De Polen, de Polen met hun trouw, hun 
trots en hun eer 
 
De Polen, de Polen wij hier houden ervan 
De Polen met in hun ogen verscholen 
Het lot van de Poolse man 
Hij die van huis en haard is verdreven 
Naar een vlakte van regen en wind 
Om met zijn geslagen hondenleven 
Te hunkeren naar vrouw en kind 
 
Ze ruimen het puin uit de vervallen krotten 
Schilderen ons vergulde paleis 
Spuiten het vuil uit de varkenskotten 
De stront van het paradijs 
De Polen, de Polen, ze betalen voor ons de 
prijs 
 
De Polen, de Polen wij hier hebben ze 
graag 
De Polen met hun verholen woede nog 
steeds 
Om die Russische plaag 
Toen ze dag en nacht hun mond moesten 
houden 

Hun vrienden niet eens meer konden 
vertrouwen 
En verlangden naar Amerika 
 
Ze laten onze tomaten groeien 
De regels doen er niet toe 
Ze zorgen ervoor dat hij vrolijk blijft loeien 
Onze heilige welvaartskoe 
De Polen, de Polen die Polen worden niet 
moe 
 
De Polen, de Polen, ze hebben hun 
melancholie 
De Polen met hun vervlogen dromen 
Van grootsheid en poëzie 
Maar ‘s zomers komen hun lachende 
vrouwen 
Met de kinderen hier op het terrein 
En dan zie je hoe zachtaardig en vol 
vertrouwen 
Die rauwe Polen zijn 
 
Ze bakken hun vis in gevonden pannen 
Gooien wodka over de friet 
Zingen als gelouterde moddermannen 
Een oud soldatenlied 
Over god die gevoelloos de wereld laat 
lopen 
Door een doolhof van schande en schijn 
En die lacht om ons streven naar een beter 
leven 
En de niet te genezen pijn van de Polen, 
De Polen, van de Polen die we allemaal zijn 
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Van die Grauwe maffia   

        

Lezen: Leviticus 19: 1-4 , 9 – 16 , 32-34 , 37 

 

Lied - Psalm 119:  7 en 21 
 
7: Zegen uw knecht die Gij uw wil gebiedt. 
Ontvouw de wet die Gij ons openbaarde. 
Open mijn oog, zodat het helder ziet, 
dat ik de wonderen van uw wet ontware. 
O Heer, verberg mij uw geboden niet: 
ik ben een gast en vreemdeling op aarde. 
 
21: De wet, o Heer, die Gij aan mij beveelt, 
is als een lied mij, als een spel van snaren, 
dat in den vreemde troostend mij omspeelt. 
Ik loof uw naam in nacht en in gevaren. 
Uw trouw hebt Gij, o Heer, mij toebedeeld, 
omdat ik uw geboden blijf bewaren. 
 
Overweging  
 
  God is altijd bereid.  
  Wij zijn onbereid.  
  God is ons nabij.  
  Wij zijn ver van hem.  
  God is binnenin. 
  Wij zijn buiten.  
  God is vriend,  
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  Wij zijn vreemd.  
       - Eckehart - 

Muziek  
 

Liturgische Bloemschikking             

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Wij branden een kaars 

“Voor uw naamgenoten in ons midden:  

 vluchtelingen, vreemden, wees niet niemand. 

 Voor hen die kracht uitstralen, 

 liefde geven, recht doen, 

 dat zij staande blijven in ons midden” 

 

Tafelgebed “Gij die de stomgeslagen mond”  
     https://www.youtube.com/watch?v=7Ly_URJ9pjI 

Gij die de stomgeslagen mond verstaat 
van alle stervelingen die wij zijn, 
wij roepen U de naam toe van een mens, 
Jezus, de zoon der mensen Uw geliefde. 

https://www.youtube.com/watch?v=7Ly_URJ9pjI
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Nooit sprak een mens als hij, 
in hem verstonden wij uw bestaan 
de zin van ons bestaan. 
Hij is Uw woord geweest, 
hij heeft volbracht alle gerechtigheid, 
een mens voor allen. 
 
Om zijnentwil zie ons dit uur bijeen. 
Zie alle stervelingen van de wereld, 
waar onze doden zijn, verkoold, verwaaid, 
vragen wij U hebt Gij hen nog gezien?  
 
Waarom genadeloos vernietigd worden, 
de armsten van de wereld, uw geliefden; 
waarom wij die met weinigen bezitten 
wat allen toebehoort, uw woord niet doen, 
 
geen wereld maken die in vrede is, 
een nieuwe orde van gerechtigheid. 
Gij die ons hebt gezegd wat leven is: 
te doen wat goed is, recht, elkaar bevrijden. 
 
Gij die dit woord ons ingegeven hebt, 
een bron van kracht en moed en zeker weten, 
Gij die het licht in ons geschapen hebt: 
dat niet de duisternis ons overmeestert. 
 
Dat niet het laatste woord is aan de dood, 
Gij die tot hier ons vasthoudt in het leven, 
Gij die ons afgestemd hebt op uw stem, 
Gij die ons hebt geschapen naar U toe, 
 
Gij die ons zocht, nog voor wij om U riepen, 
Gij die gezegd hebt dat Gij ons zult vinden, 
wij roepen U de naam toe van uw mens, 
Israël, deze aarde uw geliefde. 
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Moment van stilte 

 

 

          

 

 

Gebeden – Onze Vader           

  Onze Vader die in de hemel zijt, 

  Uw 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. 

  Want van U is het koninkrijk 

  en de kracht 

  en de heerlijkheid 

  in eeuwigheid, Amen 
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Slotlied:  Lied 1005: 1 t/m 5 (Nederlandse tekst) 

 
1005:1 
Zoekend naar licht hier in het 
duister,   
zoeken wij U, waarheid en kracht. 
Maak ons uw volk, heilig, vol luister, 
schijn in de donkere nacht. 
Christus, ons licht, 
schijn door ons heen, schijn door het 
duister. 
Christus, ons licht, 
schijn ook vandaag, hier in uw huis. 

 

1005:2 
Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen 
zoekend naar hoop, troost in uw woord. 
Spreek door ons heen tot de verdrukten, 
zo wordt uw stem gehoord. 
Christus, ons licht, 
schijn door ons heen, schijn door het 
duister. 
Christus, ons licht, 
schijn ook vandaag, hier in uw huis. 

 

1005:3 
Zoekend naar brood lijden zij 
honger, 
zoekend naar water lijden zij dorst. 
Maak ons uw brood, breek ons voor 
allen, 
U bent de vredevorst. 
Christus, ons licht, 
schijn door ons heen, schijn door het 
duister. 
Christus, ons licht, 
schijn ook vandaag, hier in uw huis. 

 

1005:4 
Zoekend naar troost zijn velen dakloos, 
zoekend naar warmte zijn velen koud. 
Maak ons een huis van levende stenen, 
schuilplaats door U gebouwd. 
Christus, ons licht, 
schijn door ons heen, schijn door het 
duister. 
Christus, ons licht, 
schijn ook vandaag, hier in uw huis. 

 

1005:5 
Met zoveel gaven aan ons gegeven, 
voor zoveel leed, zoveel gemis. 
Maak ons uw dienaars, leer ons te delen, 
totdat uw rijk hier is. 
Christus, ons licht, 
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schijn door ons heen, schijn door het duister. 
Christus, ons licht, 
schijn ook vandaag, hier in uw huis. 

 
Zending en zegen 

 

    gezongen :  

   Als de graankorrel niet in de aarde valt en sterft,  

  blijft zij op zichzelf,  

  maar als zij sterft brengt zij veel vruchten voort. 

                            van CD D ‘Als de graankorrel sterft’ , nr. 4 
    
    gesproken: 

Dat de liefde van God 
onze dagen vult 
 
dat het leven van Jezus 
vrede legt in ons hart en onze handen 
 
dat de Geest van God 
ons blijft bewegen en blijft dragen 
 
zo zegene ons  
de Vader, de Zoon en de Heilige Geest 
Amen 
 

Muziek 
 
 
Mededelingen over de collecten / veertigdagentijd 
 
Lied “Veertig dagen”  , (van CD ‘Als de graankorrel sterft’ , nr. 1) 

 
  1.  Veertig dagen nog tot Pasen, 
  tot de winter is gegaan 
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  en het lengen van de dagen 
  kou en duister gaan verjagen 
  en het leven op zal staan 
 
   Veertig dagen, weken, jaren 
   wachten, weten en ervaren 
   dat iets nieuws, verandering 

met vreugd en moeite samenging. 
 
  2. Veertig weken duurt het groeien 
  van het ongeboren kind 
  in de warme schoot van moeder 
  tot het klaar is om te komen, 
  volheid is een nieuw begin. 
 
       Veertig dagen, weken, jaren ... 
 
  3. Veertig jaren van een leven 
  zijn naar mensenmaat een tijd 
  om te leren en te delen 
  wat met moeite werd verkregen, 
  daardoor worden mensen vrij. 
 
             Veertig dagen, weken, jaren...... 
 
  4. Veertig dagen nog tot Pasen 
  soms een tocht door de woestijn 
  om te leren en te vragen 
  hoe je duister kunt verjagen 
  om met Pasen klaar te zijn. 
 
   Veertig dagen, weken, jaren ..... 
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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). 

 

 


