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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 

 

Lied:  “Gegroet jij jij ”  (3x) 

 

 

 

 

 
Begroeting  

v:  Onze hulp is in de Naam van de Heer     

a: SCHEPPER EN BEHOEDER  VAN ALLE LEVEN 

v: God, laat uw licht over ons leven schijnen 

a: UW LIEFDE OVER AL ONZE DAGEN 

v: Wij groeten elkaar  

a: IN DE NAAM VAN DE VADER, DE ZOON  

  EN DE HEILIGE GEEST. AMEN. 
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Zingen : Lied 221: 1 en 3 

       
3. Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft, 
dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede. 
Ontsteek die vreugde die geen einde heeft, 
wil alle liefde aan uw mens besteden. 
Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft – 
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden. 

 
 
“Als Mozes had doorgevraagd” , Marjolijn van Heemstra 

 
Moest ik mijn land verlaten: ik zou blijven. 
Stond mijn stad in brand: ik draaide om. 
Moest ik mijn kind offeren: ik weigerde. 
Zolang jij je niet laat kennen houd ik 
benen op de grond, armen om het kind. 
Mij scheep je bij geen bramenstruik af 
met ‘ik ben die ik ben’, een kleine vlam, een donderstem. 
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Mozes was iemand van zijn tijd: dankbaar voor het leven, 
bang om door te vragen en ook: een man, 
die vragen niet zoveel. 
Ik was blijven staan bij die struik tot je verscheen. 
Geen smoesjes van doeken voor ogen omdat je straling te fel. 
Mozes was brandgloed gewend, ik tl. 
Kom maar op, zou ik zeggen. Zeg ik nu: Kom maar op. 
Als niet Mozes, maar ik bij Horeb had gestaan ging het zo: 
 
 
ik: Wie ben je? 
jij: Ik ben die ik ben. 
ik: Ik ook. 
jij: Ja, jij ook. 
 
Dan had ik je aangeraakt en jij mij. 
Was de Bijbel geen boek, maar een omhelzing. 

 
 
“Psalm van de rabbi” – Herman Verbeek 

 

hij rolt de boekrol open, 
en begint van voren af aan te leren 
 
vroeg in de morgen staat hij op, 
strekt zijn handen naar het licht 
 
laat water over zijn handen lopen 
een paar druppels, maar bang voor het teveel 
 
zet zich neer, buigt zijn hoofd 
wordt verenigd zo vroeg al met alles wat is 
 
voelt zich uit hemel en aarde geroepen 
om mensen te zijn, die gemeenzame weg 
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weet zich geen raad weet heel zeker 
dat achter water en licht geen woord  woont 
 
voelt zich dagelijks meer bezwaard 
dat hemel en aarde zoveel van hem verwachten 
 
dat alle liefde die onderweg is 
door een mensenwoord stromen wil 
 
ik ben te klein mompelt hij 
zijn baard beeft boven tafel 
 
de tranen lopen hem over de wangen 
hij kan niet hij heeft niets te zeggen 
 
voor hem ligt de boekrol gesloten 
hij knoopt de linten los 
 
hij zoekt de profeten te lezen 
het is al gezegd zucht hij goddank 
 
hij legt een jonge roos 
op de regels en glimlacht 
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Zingen: lied 976 

          
 
2 Wie kan in ons een brief van Christus lezen, 
als niet de Geest ons aan elkander rijgt, 
die ons als dode, levenloze letters 
beademt en tot nieuwe zin herschrijft? 
 
3 Om woord voor woord zijn liefde te vertalen, 
dat blijft voor ons bestaan het doel, de zin. 
Om mensen zijn ontferming te herhalen 
zijn wij gezonden, deze wereld in. 

 
 
Lezen: Psalm 119: 1-24 
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Zingen: Lied 322 

 
2 Dat boek waarin getekend staan 
gezichten, zielen, naam voor naam, 
hun overslaande liefde, 
hun overgaande liefde, 
hun weeën die niet overgaan. 
Schrift die mensendagen schrijft. 
Licht dat aanblijft. 

3 Zijn onvergank'lijk testament: 
dat Hij ons in de dood nog kent – 
de dagen van ons leven 
ten dode opgeschreven, 
ten eeuwig leven omgewend. 
Schrift die mensentoekomst schrijft. 
Naam die trouw blijft 

 
 

Overweging 
 
Muziek 
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Zingen: “Liefde is blij zijn” (Tussentijds 198) 
 

                      
 
Liefde is lopen, mijn hand in jouw hand. 
Liefde is hopen, is gaan langs het strand. 
Liefde is amen, is wolken, is wind. 
Liefde is samen, is spelen als kind. 
 
Liefde is zingen, is wit en is groen. 
Liefde is zacht, is een kus in 't plantsoen. 
Liefde is leven, je ademt weer op. 
Liefde is geven, is leven met God. 

 
Collecte 

Gebeden – met samen gezongen acclamatie – stilte  - Onze Vader 
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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 685 
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2 Als een moeder mij omhelzend, 
een omarming dag en nacht, 
zo voed jij me met je lichaam, 
vormt me door je zorg en kracht. 
 

3 Als een vader mij beschermend, 
breng je inzicht, harmonie 
en je zet me op je schouders 
zodat ik de wereld zie. 
 

4 Lieve vriend, door jouw nabijheid 
voel ik liefde diep in mij. 
Jij sterkt mij met jouw belofte, 
vrede, troost en rust geef jij 

5 Geest van God, zo vol van liefde, 
vul mijn hart en ziel met jou. 
Leid mijn leven naar het wonder, 
Geest van liefde, sterk en trouw. 

 
Gezongen vredeswens (2x) 
 
    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) 

 

 
 
Muziek 
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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). 


