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 ‘GOD VINDEN’? 
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voorgangster: ds. Anki Peper 
organist: Herman Lodder 
techniek: Adrie… en Karel de Vries 
  
 

 



 

 

 

VOORBEREIDING: 
 

Muziek Andante uit Sonate voor vioolsolo (arr. A. v. Vliet) - J.S. Bach 

 
Welkom  
allen gaan staan 
 

Stilte      

 
Groet en Bemoediging       

v.     De Eeuwige zij met u!  

 
a:  
 
              Ook met  u      zij   de    Eeuwige 

v. Wij vinden hulp en steun bij de Eeuwige 

a. die hemel en aarde gemaakt heeft 

v. God heeft beloofd ons nooit los te laten 

a. Op God hopen wij! 

 

Drempelgebed   v: Wij beleven een wisselvallige zomer 

   a: ook wij zelf kunnen wisselvallig zijn 

   v: Als wij dan verstrikt raken: 

   a: maak ons los, keer ons om naar U! 

   v: Soms lijkt U wisselvallig 

   a: Waar vinden we u? 

   v: Bent u verdwenen? 

   a: Of zijn wij vastgelopen? 

   v: Begin met ons een nieuwe dag, 

   a: met nieuwe mogelijkheden, 

       op deze nieuwe morgen  

 
 



 

Aanvangslied 216 (zomerserie lied) 

 

        2 Dauw op de aarde, zonlicht van boven, 
 vochtige gaarde, geurig als toen. 
 Dank voor gewassen, grassen en bomen, 
 al wie hier wandelt, ziet: het is goed. 

        3 Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen, 
 licht dat ooit speelde waar Eden lag. 
 Dank elke morgen Gods nieuwe schepping, 
 dank opgetogen Gods nieuwe dag. 
 

allen gaan zitten 

 

Kyriëgebed met acclamatie 301k 

 
          A -        gi – os   o         The-os,       A  -    gi – os   Is -    chi   - ros 

 
         A  - gi – os      A   -   tha  -  na   -  tos.    E   - le  - i  - son   i  -   mas. 

vert. Heilige God, Heilige, Sterke, Heilige Onsterflijke. Ontferm u over ons 
 
 



Glorialied  ‘Eer zij God in de hoge’ (Taizé) 

 

    
 

DE SCHRIFTEN:    

 

Gebed om de Geest, afgesloten met Lied 681 

‘Kom Heilige Geest, ontsteek het vuur van jouw liefde’ 

 
 

 

Afbeelding Thomas Struth, Dom van Milaan, 1998 

                    kleurenprint op plexiglas 189.2 x 235cm. 

 

Muziek: Patrick Lenk ‘Chants of the mystics’: Veni sancte Spiritus 

 
 
Schriftlezing  Psalm 122 
 



 
Lied  psalm 122:1 

 

 

Overweging     

 
Muziek  ‘The messenger on the hill’ Ad Wammes 
 
 
 
 



 
Lied  ‘Een woning’  t. L. van Prooyen Schuurman m. NLB 753 

 
                  Een    wo-ning      die   zo      ruim   is    als 

 
                   het    hart van     on ---ze       God, 

 
                    zo---       hemels - breed en      we  - reld -wijd: 

 
                    Daar--- komt geen mens te       kort. 

 
2  Een huis dat vast staat als de trouw 
  waarmee God ons bemint, 
  waar niemand eenzaam is, en elk 
  de ander zoekt en vindt. 

3  Waar twijfel en onzekerheid 
  bestaan naast groot geloof, 
  waar liefde alle angst verjaagt; 
  wie treurt wordt er getroost. 

4  De pijn van schuld en lot wordt daar 
  gewogen, rechtgedaan: 
  Er valt een warm en heilzaam licht 
  nieuw over ons bestaan. 

5  Wie onderligt wordt opgericht. 
  Wie zich verheft die wordt 
  genadig op zijn plaats gezet: 
  voortaan een huisgenoot. 

6  O Eeuwige verberg u niet, 
  wees onder ons vandaag, 
  maak woning schep een ruimte die 
  ons door de tijd heen draagt. 
 
 

 



 
GEBEDEN EN GAVEN:  
 
Voorbeden:  met acclamatie 103e 

 
 
Stil gebed 
 
Onze Vader 
 

Mededelingen 

 

Inzameling gaven: 1. Weeskinderen in Rwanda. 

         2. Commissie Vorming en Toerusting. 

Graag uw gift overmaken op rekeningnummer NL70 INGB 
0007 7733 10, ten name van ‘Diaconie PG Voorschoten’, 
onder vermelding van de naam van de collecte. U kunt ook 
Appostel App en SKG webshop gebruiken,info op de 
Collecte pagina van onze website 
www.dorpskerkvoorschoten.nl  
 

 

http://www.dorpskerkvoorschoten.nl/


 
Slotlied 425 

 
 
 

 

WEGZENDING & ZEGEN 

allen: 

 
 
 
 
 

Muziek  Menuet uit Suite de Concert - P.C. van Westering 
 

 

 


