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    Lector             Ad Huson 

     

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

DE  V O O R B E R E I D I N G 
 

De klok luidt – het wordt stil 

 
Welkom en begroeting   

   
   Zullen we samen bidden:  

 



 

      

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: LB 98 couplet 1 & 2  (Staande) 
              

1 Zing een nieuw lied voor God de Here, 
want Hij bracht wonderen tot stand. 

Wij zien Hem heerlijk triomferen 
met opgeheven rechterhand. 
Zing voor de Heer, Hij openbaarde 

bevrijdend heil en bindend recht 
voor alle volkeren op aarde. 

Hij doet zoals Hij heeft gezegd. 
 

2 Ja, Hij is ons getrouw gebleven, 
Hij heeft in goedertierenheid, 
naar de belofte eens gegeven, 

het huis van Israël bevrijd. 
Zijn volk is veilig in zijn handen. 

Hij heeft zijn heerlijkheid ontvouwd. 
Zo werd tot in de verste landen 

het heil van onze God aanschouw               
 
 



 

      

Bemoediging en groet    
V:  Onze Hulp is in de Naam van de Heer 

G:  DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 

V:  die trouw houdt tot in eeuwigheid 

g:  EN NIET LAAT VAREN HET WERK VAN ZIJN 

HANDEN. 

V: Genade zij U en vrede van God onze Vader 

en van onze Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. 

g:  AMEN.       

       (we gaan zitten) 
 
Zingen: LB 527: couplet 1-5 ‘Uit Uw hemel zonder 

grenzen’ 
 

1 Uit uw hemel zonder grenzen 
komt Gij tastend aan het licht, 

met een naam en een gezicht 
even weerloos als wij mensen. 
 

2 Als een kind zijt Gij gekomen, 
als een schaduw die verblindt 

onnaspeurbaar als de wind 
die voorbijgaat in de bomen. 
 

3 Als een vuur zijt Gij verschenen, 
als een ster gaat Gij ons voor, 

in den vreemde wijst uw spoor, 
in de dood zijt Gij verdwenen. 

 
4 Als een bron zijt Gij begraven, 
als een mens in de woestijn. 

Zal er ooit een ander zijn, 
ooit nog vrede hier op aarde? 



 

      

5 Als een woord zijt Gij gegeven, 
als een nacht van hoop en vrees, 

als een pijn die ons geneest, 
als een nieuw begin van leven. 
                              

Smeekgebed ‖ kyrie-gebed 
elke intentie besloten met:  .... zo bidden wij samen: 

 Zingen: Gloria: LB 705: 1, 2, 3 en 4  
 

1 Ere zij aan God, de Vader, 
ere zij aan God, de Zoon, 

eer de heilige Geest, de Trooster, 
de Drie-enige in zijn troon. 

Halleluja, halleluja, 
de Drie-enige in zijn troon! 
 

2 Ere zij aan Hem, wiens liefde 
ons van alle smet bevrijdt, 

eer zij Hem die ons gekroond heeft, 
koningen in heerlijkheid. 
Halleluja, halleluja, 

ere zij het Lam gewijd. 
 

3 Ere zij de Heer der engelen, 
ere zij de Heer der kerk, 

ere aan de Heer der volken; 
aarde en hemel looft uw werk! 
Halleluja, halleluja, 

loof de koning, heel zijn kerk! 



 

      

4 Halleluja, lof, aanbidding 
brengen engelen U ter eer, 

heerlijkheid en kracht en machten 
legt uw schepping voor U neer. 
Halleluja, halleluja, 

lof zij U der heren Heer! 
 

DIENST VAN HET WOORD 
 

groet  
v:  De Heer zij met U  
g:  OOK MET U ZIJ DE HEER  

v:  gebed bij de opening van de Schrift  
g:  AMEN 

 
eerste lezing   2 Koningen 5, 14-17 

 
Zingen: LB 276 couplet 1 & 2  
 

1 Zomaar een dak boven wat hoofden, 
deur die naar stilte open staat. 

Muren van huid, ramen als ogen, 
speurend naar hoop en dageraad. 
Huis dat een levend lichaam wordt 

als wij er binnen gaan 
om recht voor God te staan. 

 
2 Woorden van ver, vallende sterren, 

vonken verleden hier gezaaid. 
Namen voor Hem, dromen, signalen 
diep uit de wereld aangewaaid. 

Monden van aarde horen en zien, 
onthouden, spreken voort 

Gods vrij en lichtend woord. 



 

      

 
tweede lezing  Lucas 17, 11-19 

 
Zingen: LB 802 couplet 1 en 4  
 

1 Door de wereld gaat een woord 
en het drijft de mensen voort: 

‘Breek uw tent op, ga op reis 
naar het land dat Ik u wijs.’ 

Here God, wij zijn vervreemden 
door te luisteren naar uw stem. 
Breng ons saam met uw ontheemden 

naar het nieuw Jeruzalem. 
 

4 Door de wereld klinkt een lied 
tegen angsten en verdriet, 

tegen onrecht, tegen dwang 
richten pelgrims hun gezang. 

overweging met als thema: ‘Heling in de ontmoeting’ 

muzikaal intermezzo  
 

Zingen: LB 913: couplet 1, 2, 3 en 4  
 
1 Wat de toekomst brengen moge, 

mij geleidt des Heren hand; 
moedig sla ik dus de ogen 

naar het onbekende land. 
Leer mij volgen zonder vragen; 

Vader, wat Gij doet is goed! 
Leer mij slechts het heden dragen 
met een rustig, kalme moed! 

 



 

      

 
2  Heer, ik wil uw liefde loven, 

al begrijpt mijn ziel U niet. 
Zalig hij, die durft geloven, 
ook wanneer het oog niet ziet. 

Schijnen mij uw wegen duister, 
zie, ik vraag U niet: waarom? 

Eenmaal zie ik al uw luister, 
als ik in uw hemel kom! 

 
3 Laat mij niet mijn lot beslissen: 
zo ik mocht ik durfde niet. 

Ach, hoe zou ik mij vergissen, 
als Gij mij de keuze liet! 

Wil mij als een kind behandelen, 
dat alleen de weg niet vindt: 

neem mijn hand in uwe handen 
en geleid mij als een kind. 
 

4 Waar de weg mij brengen moge, 
aan des Vaders trouwe hand, 

loop ik met gesloten ogen 
naar het onbekende land. 
 

Collecte: Stichting het Kruispunt en Pastoraat en 
Eredienst 

                                                         
GEBEDEN EN GAVEN 

 
dankgebed, voorbeden, stil gebed  
  



 

      

 

‘onze Vader’  –  allen  

 
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 

 
Vredeslied 
 Zegen wens ik je toe, liefde wens ik je toe, 

 dat er mensen zijn met wie je kunt delen.  
 Vrede wens ik je toe  

         



 

      

Zingen: Slotliet LB 675 couplet 1 en 2 (staande) 
 

1 Geest van hierboven, 
leer ons geloven, 
hopen, liefhebben door uw kracht! 

Hemelse vrede, 
deel U nu mede 

aan een wereld die U verwacht! 
Wij mogen zingen, van grote dingen, 

als wij ontvangen 
al ons verlangen, 
met Christus opgestaan. Halleluja! 

Eeuwigheidsleven 
zal Hij ons geven, 

als wij herboren 
Hem toebehoren, 

die ons is voorgegaan. Halleluja! 
 
2 Wat kan ons schaden, 

wat van U scheiden, 
liefde die ons hebt liefgehad? 

Niets is ten kwade, 
wat wij ook lijden, 
Gij houdt ons bij de hand gevat. 

Gij hebt de zege, voor ons verkregen, 
Gij zult op aarde 

de macht aanvaarden 
en onze koning zijn. Halleluja! 

Gij, onze Here, 
doet triomferen 
die naar U heten 

en in U weten, 
dat wij Gods kinderen zijn. Halleluja! 

 



 

      

 
wegzending en zegen (2 Korintiërs 13, 13)  

 
Gaat heen in vrede, in de verwachting van de toekomst van onze 
Heer en ontvangt de zegen; 

 
v:  De genade van de Here Jezus Christus 

en de liefde van God 
          en de gemeenschap van de Heilige Geest 

zij met u allen, totdat Jezus weerkomt.  
 g:  Amen. 

 

afsluitend orgelspel  
 

koffie en thee 
 

 
 

* * * * *  

 
Reacties op de viering zijn welkom in de doos in de hal óf via het 

adres:   reactieviering@pknhuissen.nl.   
In de werkgroep VIEREN worden deze besproken en wordt  er 

gekeken 

 hoe we daarmee  onze vieringen kunnen  ‘verbeteren’ 
 

 

mailto:reactieviering@pknhuissen.nl

