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  Ad Reinhardt, Blue Painting, 1951-1953. Olie op canvas (203.2 x 152.1 cm) 
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VOORBEREIDING:  

 

Muziek Koraalvariatie op Psalm 32, Dick Sanderman 

 
Welkom  
 
Cantorij psalm 65:1  De stilte zingt U toe, o Here, 
   in uw verheven oord. 
   Wij zullen ons naar Sion keren 
   waar Gij ons bidden hoort. 
   Daar zal men, Heer, tot U zich wenden, 
   tot U komt al wat leeft, 
   tot U, o redder uit ellende, 
   die alle schuld vergeeft. 
 
allen gaan staan 

Stilte                                                                        

Groet, Bemoediging en Drempelgebed (bewerking lied 291d) 

v: De Eeuwige zij met u!  
a: Ook met u zij de Eeuwige 

v: Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige 
a: Die hemel en aarde gemaakt heeft. 
 
Cantorij: Hoor ons aan, eeuwige God, 
  hoor naar ons bidden! 

v: Gij die ons hart aanziet,  

a: Gij die onze diepten peilt, 

v: blijf ons niet verborgen! 

a: Wij herkenden U niet,  

v: wij zochten onszelf. 

a: Gij, Heer, vergeef ons! 

v: Doe ons herleven  

a: en maak ons weer nieuw. 

v: Geef ons uw genade! 

a: Breng ons in het reine  

v: met U en met elkaar. 

Cantorij: Zegen ons met vrede  
    en laat lichten uw aangezicht. 
   Amen. 
 
Aansteken kaarsen kinderen 
 



Aanvangslied ‘Vol van verwachting’     t. M. de Bruijne; m. E. Silcocks 

 

        

       
 

                                                                   allen gaan zitten 

Kyriegebed (300c:1)  

v: Ontferm u over de aarde, 
    cantorij: Kyrie eleison. 
a: over de dieren, over de planten, 
    over de zee, het land en de lucht... 
    Laat uw hart spreken, 
    cantorij: Kyrie eleison. 

v: Ontferm u over de mensen, 
    cantorij: Kyrie eleison. 
a: over hun liefde, over hun zorgen, 
    over verdriet van groot en van klein... 
    Laat uw hart spreken, 
    cantorij: Kyrie eleison. 



v: Ontferm u over de wereld, 
    cantorij: Kyrie eleison. 
a: over de volken, over hun wensen, 
    over een kind dat zoekt en niet vindt... 
    Laat uw hart spreken, 
    cantorij: Kyrie eleison. 

a: Laat uw woord horen. 
    cantorij: Kyrie eleison. 
a: Wil ons vergeven. 
    cantorij: Kyrie eleison. 
a: Blijf hier aanwezig. 
    cantorij: Kyrie eleison. 
 
allen gaan staan 

Gloria 308a                           vert. Glorie in de hoge, Dank aan God 

 
 

allen gaan zitten 
 
 
DE SCHRIFTEN: 
  
Gebed, afgesloten met lied 681 (Kom heilige Geest, ontsteek het vuur van uw liefde) 
 

 
 
 
Inleiding 



 
Lied psalm 32:1  

 
 
Schriftlezing Psalm 32   
 
Lied psalm 32:3 

Gij zijt, o Heer, mijn schuilplaats en mijn haven, 
Gij zult aan mij al uw beloften staven. 
Wat mij benauwt, Gij stelt U aan mijn zij, 
omringt met lied’ren van bevrijding mij! 
Gij zult mij voortaan door uw trouw bewaken, 
Gij zult mijn leven vol van vreugde maken. 
Ik zal mijn weg lichtvoetig verder gaan, 
Gij gaat mij voor, Gij maakt voor mij ruim baan. 
 
Overweging 
 
Muziek J.S. Bach, Air uit 3e orkestsuite 
 
 



Geloofsbelijdenis     

v: Ik geloof in God, die het licht heeft geschapen 
    om de aarde bewoonbaar te maken 
    en mensen tot leven te brengen. 

a: Ik geloof in aarde en water, 
    in alles wat er groeit en leeft, 
    niet om te vervuilen en te sterven 
    maar om te blinken in het licht 
    zoals het was in den beginne. 

v. Ik geloof in de mensen geschapen naar Gods beeld, 
    niet voor onrecht en dood, - niet voor angst en geweld 
    maar voor het geluk geboren en om lief te hebben. 

a. Ik geloof in die ene mens Jezus van Nazaret, 
    die in opstand is gekomen tegen onrecht en verdrukking, 
    tegen macht die mensen klein houdt 
    en hun het licht ontneemt. 

v. Ik geloof in zijn opstand tegen de dood, 
    die hem in leven houdt tot vandaag. 
    Daarom wil ik opstaan uit mijn eigen duisternis 
    en weten dat de dood het laatste woord niet is. 

a. Daarom wil ik geloven in de beweging van Jezus, 
    wil ik hem volgen in het zoeken naar licht, 
    in het dienen van mensen, 
    tot alles is voltooid en wij leven in vrede. 
 
Cantorij ‘Dakota hymn’ (bewerking van een native american hymne uit 1842) 
Many and great oh God are Thy things 
Maker of earth and sky 
Thy hands have set the heavens with stars 
Thy fingers spread the mountains an plains 
Lo, at Thy word the waters were formed 
Deep seas obey Thy voice 

Grant unto us communion with Thee 
Thou star, abiding One 
Come unto us and dwell with us 
With Thee are found the gifts of life 
Bless us with life that has no end 
Eternal life with Thee 
  

GEBEDEN EN GAVEN:  
 
Voorbeden na….zo bidden wij: ‘Doe lichten over ons uw aangezicht’ 

Stil gebed - Onze Vader 
 
 



Inzameling gaven  
De diakenen en de kerkrentmeesters hebben afgesproken dat er in de  
diensten slechts één collecte is. Vandaag bestemd voor één van de projecten 
van Wilde Ganzen. U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer  
NL70 INGB 0007 7733 10 t.n.v. Diaconie PG Voorschoten, onder vermelding  
van ‘Wilde Ganzen’.  U kunt ook een enveloppe met collectebonnen inleveren  
bij de penningmeester van de diaconie, de heer R. Gerrits, Hofvliet 49  
of bij diaken P. Vos, Het Wedde 2. Vermeld dan op de enveloppe het doel. 
. 
Slotlied 709 

 
 

2 
Die eeuwig rijke God 
moge ons reeds in dit leven 
een vrij en vrolijk hart 
en milde vrede geven. 
Die uit genade ons 
behoudt te allen tijd, 
is hier en overal 
een helper die bevrijdt. 

3 
Lof, eer en prijs zij God 
die troont in ’t licht daarboven. 
Hem, Vader, Zoon en Geest 
moet heel de schepping loven. 
Van Hem, de ene Heer, 
gaf het verleden blijk, 
het heden zingt zijn eer, 
de toekomst is zijn rijk



 

 

Wegzending  v:Dat er zegen op ons mag rusten 

  a: vanaf het eerste licht van de zon 

  v: tot de dag ten einde loopt 

  a: zegen in vreugde en verdriet 

  v: zegen bij ons lachten en onze tranen 

  a: zegen, alle dagen die God ons geeft 

Zegen  
            
  

 

 
 

 
 
Muziek: ‘Nun danket alle Gott’, J.S. Bach,  
                uit de gelijknamige cantate (is lied 709) 
 
 


