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             “Alles is veel voor wie niet veel verwacht. 
   Het leven houdt zijn wonderen verborgen 
   tot het ze, opeens, toont in hun hoge staat” 
 

    
   Voorganger:  ds. Matthijs Glastra  
   Organist:`  Paul Ballhaus 
    Lector:    Anneke Riezebos 
 

 
U kunt deze viering ook volgen via 

www.kerkdienstgemist.nl  
 

http://www.kerkdienstgemist.nl/
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Muziek  

De klok luidt  

Welkom en drempelgebed 

God, 

we zijn bij elkaar 

op zoek naar stilte 

naar leven en liefde 

naar onszelf 

naar U 

GOD  

LAAT UW LICHT OVER ONS OPGAAN 

WEES VOOR ONS LIEFDE DIE BLIJFT 

 

Drempellied 217: 1 en 2 

1: De dag gaat open voor het woord des Heren, 
zon die wij zoeken, kracht die wij ontberen, 
bron die wij horen als wij tot Hem keren, 
vroeg in de morgen. 
 
2: Voor wij bestonden, riep Hij ons bij name, 
voor wij ontwaakten en ter wereld kwamen, 
zag Hij ons aan en bracht Hij ons tezamen, 
God onze Vader. 

 

Begroeting 

v:   Ons samenzijn dragen wij op aan de Eeuwige, 
g:   God van Vrede, bron van leven, 
v:   die ons verbindt met elkaar en de hele schepping 
g:   die ons verlangen adem geeft en ons vertrouwen voedt. 
v:   Vrede zij u. 

  a:   De wereld zij vrede 
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v:  Wij groeten elkaar  
  a:  IN DE NAAM VAN DE VADER, DE ZOON 

 EN DE HEILIGE GEEST. AMEN. 
 
Lied 217: 3,4 en 5 

3: Door U geschapen om uit U te leven; 
hartslag en adem hebt Gij ons gegeven, 
land waar wij wonen, licht waarnaar wij streven, 
oorsprong en toekomst. 
 
4: Wilt Gij vandaag en tot het eind der dagen 
ons doen en laten zuiveren en dragen, 
dan stijgt de vreugde van uw welbehagen 
in onze wereld. 
 
5: Aan U ons loflied: glorie aan de Vader, 
dank aan de Zoon die ons bestaan aanvaardde, 
zijn Geest geleide ons en onze aarde 
naar de voltooiing 

 
Zingen : Lied 274 

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. 
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“Domweg gelukkig – De Dapperstraat”  

Natuur is voor tevredenen of legen. 
En dan: wat is natuur nog in dit land? 
Een stukje bos, ter grootte van een krant. 
Een heuvel met wat villaatjes ertegen. 
 
Geef mij de grauwe, stedelijke wegen, 
De in kaden vastgeklonken waterkant, 
De wolken, nooit zo schoon dan als ze, omrand 
Door zolderramen, langs de lucht bewegen. 
 
Alles is veel voor wie niet veel verwacht. 
Het leven houdt zijn wonderen verborgen 
Tot het ze, opeens, toont in hun hoge staat. 
 
Dit heb ik bij mijzelve overdacht, 
Verregend, op een miezerige morgen, 
Domweg gelukkig, in de Dapperstraat. 

           J.C.Bloem , 1947 

Lezen Genesis 21: 8 - 21 

 
Zingen:  Lied 804 
 
1: De Heer heeft naar mij omgezien! 
Ik had geen leven meer, indien 
Hij mij had laten dolen, klein 
in eindeloosheid der woestijn. 

2: Hij zag naar mij, – nu zie ik Hem, 
hoor in de eenzaamheid zijn stem. 
De bron des levens is vlakbij, – 
Gods toekomst opent zich voor mij. 
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“Open de poort” , Lied van Hagar  - Stef Bos 

   Mijn land is verscheurd, mijn dorp is verdwenen 
  Onder het puin ligt mijn verleden 
  Foto s en boeken die ik heb gelezen 
  Liet alles achter - was mijn leven niet zeker 
  

Nu ben ik van waar ik ben geboren 
Een stad in de sneeuw, een land in het noorden 
Voor altijd een danser op het koord van de tijd 
Ik kan niet meer terug, kan alleen nog vooruit 
  
Open de poort en laat mij binnen 
Geef mij een schuilplaats in jouw stad 
Open de poort en laat mij binnen 
Open jouw armen en ik open mijn hart 
  
Het spook van de haat kent geen genade 
Het sleurt alles mee in een draaiende kolk              
In een onvrije val 
Ik zoek alleen een veilige haven 
Zoek een stilte na de storm 
  
Open de poort en laat mij binnen 
Geef mij een schuilplaats in jouw stad 
Open de poort en laat mij binnen 
Open jouw armen en ik open mijn hart 

 
Overweging 
 
Muziek 
 

Collecte: Kinderhospice Binnenveld en Pastoraat en Eredienst 

https://www.kinderhospicebinnenveld.nl/ 
 

https://www.kinderhospicebinnenveld.nl/
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Gebeden – met samen gezongen acclamatie – stilte  - 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 

  
 

Slotlied : Lied 978 

1: Aan U behoort, o Heer der heren, 
de aarde met haar wel en wee, 
de steile bergen, koele meren, 
het vaste land, de onzekere zee. 
Van U getuigen dag en nacht. 
Gij hebt ze heerlijk voortgebracht. 

2: Laat dan mijn hart U toebehoren 
en laat mij door de wereld gaan 
met open ogen, open oren 
om al uw tekens te verstaan. 
Dan is het aardse leven goed, 
omdat de hemel mij begroet. 
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Gezongen vredeswens  
 
    Zegen wens ik je toe, liefde wens ik je toe, 
    dat er mensen zijn met wie je kunt delen. 
    Vrede  wens ik je toe 

Zegen 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 (samen zingen) 
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Muziek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wij zijn deze tijd op verschillende manieren betrokken bij de vieringen. In het kerkgebouw, 
thuis, met  beeld of  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). 

 
 


