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Iepening 
 

Drempelgebed lied 298 cantorij 
 

Iepeningspsalm 77 : 1 en 2 
 

 

  
 

Wolkom en begroeting 
 

Psalm 77 : 3 en 4  
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Kyriëgebed – foargonger en kantorij 

 
Glorialiet 834 : 1, 2 en 3 
 

 

 
 

Ynlieding op de bibellêzing 
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In wisselzang gemeente en cantorij lied 283,  1e allen, 2e koor enz.  

 

1 In de veelheid van geluiden 

 in het stormen van de tijd, 

 zoeken wij het zachte suizen 

 van het woord, dat ons verblijdt. 

 

2 En van overal gekomen, 

 drinkend uit de ene bron, 

 bidden wij om nieuwe dromen, 

 richten wij ons naar de zon. 

 

3 Want wij mensen op de aarde 

 raken van het duister moe. 

 Als uw hart ons niet bewaarde 

 sliepen wij ten dode toe. 

 

4 Laat uw dauw van vrede dalen 

 in de voren van de tijd. 

 Vat ons samen in de stralen 

 van uw goedertierenheid. 

 

5 Die ons naam voor naam wilt noemen, 

 al uw liefde ons besteedt, 

 zingend zullen wij U roemen 

 en dit huis zingt met ons mee! 

 

 

Bibellêzing 1 Kon. 19: 1 - 16      Marcus 9: 2 - 9 
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Samenzang lied 942:  1 allen, 2 koor, 3 allen   

 

1 Ik sta voor U in leegte en gemis, 

 vreemd is uw naam, onvindbaar zijn uw wegen. 

 Gij zijt mijn God, sinds mensenheugenis – 

 dood is mijn lot, hebt Gij geen and’re zegen? 

 Zijt Gij de God bij wie mijn toekomst is? 

 Heer, ik geloof, waarom staat Gij mij tegen? 

 

2 Mijn dagen zijn door twijfel overmand, 

 ik ben gevangen in mijn onvermogen. 

 Hebt Gij mijn naam geschreven in uw hand, 

 zult Gij mij bergen in uw mededogen? 

 Mag ik nog levend wonen in uw land, 

 mag ik U eenmaal zien met nieuwe ogen? 

 

3 Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft, 

 dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede. 

 Open die wereld 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. 

 

Oertinking 

 

In wisselzang gemeente en cantorij  

Lied 653: 1 allen, 4 cantorij en 7 allen 

 

1 U kennen, uit en tot U leven, 

 Verborgene die bij ons zijt, 

 zolang ons ’t aanzijn is gegeven, 

 de aarde en de aardse tijd, – 

 o Christus, die voor ons begin 

 en einde zijt, der wereld zin! 
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4 Gij zijt het licht van God gegeven, 

 een zon die nog haar stralen spreidt, 

 wanneer het nacht wordt in ons leven, 

 wanneer het nacht wordt in de tijd. 

 O licht der wereld, zie er is 

 voor wie U kent geen duisternis. 
 

7 O Christus, ons van God gegeven, 

 Gij tot in alle eeuwigheid 

 de weg, de waarheid en het leven, 

 Gij zijt de zin van alle tijd. 

 Vervul van dit geheimenis 

 uw kerk die in de wereld is. 

 

Foarbeden: foargonger en kantorij,   

ôfsluten mei “God fan fier en hein ús Heit” 
 

1 God fan fier en hein ús Heit, 

 dat wy hilligje jo namme, 

 ûnder ús sa faak ûntwijd, 

 troch jo eigen bern beskamme. 
 

2 Bûch de folken nei jo wet, 

 lit jo ryk op ierde komme. 

 Byn jo wil ús op it hert 

 en wy sykhelje ferromme. 
 

3 Jou ús hjoed ús deistich brea 

 en ferjou wat wy misdiene, 

 sa't ek wy ferjûn ha, Hear, 

 al dy't skuldich foar ús stiene. 
 

4 Lit oer ús gjin neare nacht, 

 lied ús net yn blyn begearen. 

 Binne wy yn duvels macht, 

 Hear, ferlos ús fan 'e kweade. 
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5 God fan fier en hein ús Heit, 

 wûnder heimnis is jo namme, 

 grut yn krêft en hearlikheid, 

 oant yn alle tiden.  Amen. 

 

Kollekte 

 

Slotlied 837, 1 allen, 2 cantorij, 3 allen, 4 allen  
 

1 Iedereen zoekt U, jong of oud, 

 speurend langs allerlei wegen: 

 kronkelig, vreemd, of recht, vertrouwd – 

 Meester, waar kom ik U tegen? 

 Eens vindt U ons, bij dag of nacht, 

 moe van onszelf en zonder kracht, 

 dorstend naar liefde en zegen. 
 

2 Volgen wij, Heiland, niet uw spoor: 

 laten wij anderen bloeden, 

 geven wij pijn en angsten door - 

 neem ons dan onder uw hoede. 

 Spreek uw genezend woord vol macht, 

 dan krijgt ons leven nieuwe kracht. 

 Spreek, dan keert alles ten goede. 
 

3 Heer, als ons denken U ontkent, 

 kan ons de leegte benauwen. 

 Als onze hand uw schepping schendt, 

 wilt U ons dan nog vertrouwen? 

 Twijfel of hoogmoed, onverstand – 

 neem ons, uw mensen, bij de hand. 

 Laat ons uw schoonheid aanschouwen. 
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4 Koning, uw rijk is zo nabij - 

 open mijn ogen en oren! 

 Onrustig is mijn hart in mij, 

 totdat het nieuw wordt geboren. 

 Daarom zoekt U elk mensenkind. 

 Zoek, herder, mij, opdat ik vind 

 en steeds meer bij U zal horen. 

 

Seine 

 

 

 


