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Intrede 
 

Welkom - mededelingen - moment van stilte 
 

Orgelkoraal  Joh. Gottfr. Walther – ‘Was Gott tut, das ist wohlgetan’ 
 
Bemoediging en drempelgebed 
Ouderling: Onze hulp is in de Naam van de Heer, 
ALLEN:  DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT. 
Ouderling: Die trouw is tot in eeuwigheid 
ALLEN:  EN NIET LOSLAAT WAT HIJ MET ONS BEGONNEN IS. 
 

Ouderling: Heer, in alle strijd, tussen mensen en in onszelf 

  neem onze handen en gedachten 

  en leid ons op de weg die eeuwig is. 

ALLEN:  LEVENDE GOD, WIJ ZOEKEN UW ZEGEN. AMEN 

 
Psalm 130   ( uit: De Nieuwe Psalmberijming ) 
  



Kyriegebed  met acclamatie 301e (Taizé): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Glorialied 150a   Geprezen zij God 
 
 

Rondom het Woord 
 
Groet 
 

V:  De Heer zij met u 

G:  OOK MET U ZIJ DE HEER 
 

De Schrift verlicht 
 
Gebed 
 
Voor jong en oud 
 

Wij gaan voor even uit elkaar en delen nu het licht, 
het licht vertelt ons iets van God, op Hem zijn wij gericht 
 

Straks zoeken wij elkaar weer op en elk heeft zijn verhaal 
het licht verbindt ons met elkaar, het is voor allemaal. 

 
1e Schriftlezing   Genesis 32: 23-32 
 
Lied 833  (1x zingen – 1x neuriën – 1x zingen) Neem mij aan zoals ik ben 
 
2e Schriftlezing   Lucas 18: 1-8 
 

 Lector: Woord van de Heer. 
 Allen:  WIJ DANKEN GOD.  



Gezang 487  (Liedboek voor de Kerken) 
 

De Heer heeft mij gezien en onverwacht 
ben ik opnieuw geboren en getogen. 
Hij heeft mijn licht ontstoken in de nacht, 
gaf mij een levend hart en nieuwe ogen. 
Zo komt Hij steeds met stille overmacht 
en zo neemt Hij voor lief mijn onvermogen. 
 
Hij doet met ons, Hij gaat ons in en uit. 
Heeft in zijn handen onze naam geschreven. 
De Heer wil ons bewonen als zijn huis, 
plant als een boom in ons zijn eigen leven, 
wil met ons spelen, neemt ons tot zijn bruid 
en wat wij zijn, Hij heeft het ons gegeven. 
 
Gij geeft het uw beminden in de slaap, 
Gij zaait uw naam in onze diepste dromen. 
Gij hebt ons zelf ontvankelijk gemaakt 
zoals de regen neerdaalt in de bomen, 
zoals de wind, wie weet waarheen hij gaat, 
zo zult Gij uw beminden overkomen. 

 
 
Verkondiging 
 
Ik zoek U met gesloten ogen 
(tekst: Ivo de Jong, melodie: gezang 488a LvdK) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Mijn wil, mijn weg, mijn woorden wegen 
ik durf nog niet de nacht is dicht 
zo ben ik met mijn ziel verlegen 
de eeuwigheid valt mij niet licht. 
 
3. Soms roep ik U met grote vragen 
moet ik door diepe stilten gaan 
ga dan met mij en wil mij dragen 
en spreek mij in mijn wezen aan. 

4. Mij wacht de nacht. Ik wil vertrouwen 
want vrede is een ver gezicht. 
Wil, als ik val, mij levend houden 
en als ik ga, wees dan mijn licht. 
 
5. Zo vaak is over U gelogen 
zo anders over U gedacht – 
U kent ons, U die bent bewogen, 
die met ons huilt en met ons lacht. 

 
6. Ik zoek U met gesloten ogen 
en altijd anders dan ik dacht 
hebt U zich over mij gebogen 
zoals een moeder in de nacht. 

 

Gebeden en gaven 
 
Gebeden – stil gebed – Onze Vader 
 

daarom bidden wij en zingen (368f) 
 

God van leven en licht, maak alles nieuw. Halleluja! 
 
 
Inzameling van de gaven 
 

1e – Diaconaal werk 
2e – Kerkelijk werk 

 
 

Slotlied 909   Wat God doet, dat is welgedaan 
 
 
Zegen 
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