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Wie zeggen de mensen dat ik ben? 
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Vanaf 19.30 klinkt er muziek uit de passietijd 
 
Inleidend woord van welkom 
 
Aansteken van een kaars, in de kerk en thuis 
 
Moment van stilte 
 
Lied: Jezus, U bent het licht in ons leven (Taizélied naar Augustinus)  
    we zingen het drie keer 
 

 
 
Bemoediging: Jesaja 40, 31 (NBV) 
 

Maar wie hoopt op de HEER krijgt nieuwe kracht: 
zij slaat haar vleugels uit als een adelaar, 
zij loopt, maar wordt niet moe, 
zij rent, maar raakt niet uitgeput 

 
Drempelgebed: 
 

Goede God, 
we lopen voortdurend 
tegen drempels op 
die het contact met u  
in de weg staan. 
Drempels in onszelf, 
van geen tijd, geen rust 
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en geen zin hebben. 
Drempels om ons heen: 
Andere dingen  
die om aandacht vragen  
en heel belangrijk zijn 
 
Goede God, 
help ons over die drempels  
heen te stappen. 
Geef dat we u ontmoeten  
en aangeraakt worden door uw licht. 

 
Lezing: Psalm 25, 1-10 (NBV)  
 

1Van David. 
Naar u, HEER, gaat mijn verlangen uit, 
2mijn God, op u vertrouw ik, maak mij niet te schande, 
laat mijn vijanden niet triomferen. 
3Zij die op u hopen worden niet beschaamd, 
beschaamd worden zij die u achteloos verraden. 
4Maak mij, HEER, met uw wegen vertrouwd, 
leer mij uw paden te gaan. 
5Wijs mij de weg van uw waarheid en onderricht mij, 
want u bent de God die mij redt, 
op u blijf ik hopen, elke dag weer. 
6Denk aan uw barmhartigheid, HEER, 
aan uw liefde door de eeuwen heen. 
7Denk niet aan de zonden uit mijn jeugd, 
maar denk met liefde aan mij 
en laat uw goedheid spreken, HEER. 
8Goed en rechtvaardig is de HEER: 
hij wijst zondaars de weg, 
9wie nederig zijn leidt hij in het rechte spoor, 
hij leert hun zijn paden te gaan. 
10Liefde en trouw zijn de weg van de HEER 
voor wie de wetten van zijn verbond onderhouden. 

 
Lied: Houd mij in leven, wees Gij mijn redding, LB 25b 
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Houd mij in leven, wees Gij mijn redding, 
steeds weer zoeken mijn ogen naar U. 
Houd mij in leven, wees Gij mijn redding, 
steeds weer zoeken mijn ogen naar U. 
 
Omdat Gij zijt zoals Gij zijt, 
zie naar mij om en wees mij genadig, 
want op U wacht ik, een leven lang. 
Steeds weer zoeken mijn ogen naar U. 
Houd mij in leven, wees Gij mijn redding, 
steeds weer zoeken mijn ogen naar U. 
 
Zijt Gij het, Heer, die komen zal, 
of moeten wij een ander verwachten? 
Heer, mijn God, ik ben zeker van U. 
Houd mij in leven, wees Gij mijn redding, 
steeds weer zoeken mijn ogen naar U. 
 
Gij geeft Uw woord aan deze wereld, 
Gij zijt mijn lied, de God van mijn vreugde, 
naar U gaat mijn verlangen, Heer. 
Steeds weer zoeken mijn ogen naar U. 
Houd mij in leven, wees Gij mijn redding 
steeds weer zoeken mijn ogen naar U. 

 
Lezing: Daniël 7:1-3, 13-14 (NBV) 
1-2In het eerste jaar van koning Belsassar van Babylonië had Daniël een 
droom, beelden kwamen in hem op tijdens zijn slaap. Hij schreef die 
droom op en zijn verslag begon aldus: 
‘Ik had een nachtelijk visioen waarin ik zag hoe de vier winden van de 
hemel de grote zee in beroering brachten. 3Vier grote dieren rezen op 
uit de zee, elk met een andere gestalte. 
13In mijn nachtelijke visioenen zag ik dat er met de wolken van de hemel 
iemand kwam die eruitzag als een mens. Hij naderde de oude wijze en 
werd voor hem geleid. 14Hem werden macht, eer en het koningschap 
verleend, en alle volken en naties, welke taal zij ook spraken, dienden 
hem. Zijn heerschappij was een eeuwige heerschappij die nooit ten 
einde zou komen, zijn koningschap zou nooit te gronde gaan. 
 
We luisteren naar: Het woord brengt de waarheid teweeg, LB 318 



 
 

 5 

Lezing: Johannes 14:1-7 (WV 2012) 
 

1Jullie moeten je niet zo laten verontrusten. Jullie geloven in 
God; geloof zo ook in Mij! 2In het huis van mijn Vader kunnen 
velen hun verblijf houden. Zou Ik anders gezegd hebben dat Ik 
wegga om voor jullie een plaats gereed te maken? 3Ja, Ik moet 
weggaan en voor jullie een plaats gereedmaken, maar Ik kom 
terug, en dan neem Ik jullie bij Me op, zodat daar waar Ik ben, 
ook jullie zullen zijn. 4En waar Ik heen ga – de weg daarheen is 
jullie bekend.’ 5‘Maar Heer,’ zei Tomas, ‘we weten niet eens waar 
U heen gaat; hoe zou de weg ons dan bekend kunnen 
zijn?’ 6Jezus antwoordde: ‘Ik ben de weg, en de waarheid en het 
leven. Alleen door Mij heeft men toegang tot de Vader. 7Als jullie 
Mij hebben leren kennen, zul je ook mijn Vader leren kennen. 
Sterker, nu al kennen jullie Hem en heb je Hem gezien.’ 

 
Gedicht: Een boom in de wind, Nel Benschop 
 

Er is één weg, die uit de diepte leidt, 
één hand, die u kan trekken uit het slijk 
van doffe wanhoop en van eenzaamheid: 
die hand is Mijn hand en die Weg ben Ik. 
 
Er is één waarheid, die niet wreed verwondt 
en die genade gelden laat vóór recht. 
Ik ben de Waarheid, die de Vader zond, 
Ik heb de leugen ’t zwijgen opgelegd. 
 
Er is één leven, glanzend als de zon, 
waarin ge leven kunt, verlost en blij: 
Ik ben het Leven, dat de dood verwon; 
en wie in Mij gelooft, - Hij lééft met Mij! 

 
Persoonlijk verhaal  
 
Lied: Rechter in het licht verheven, LB 1008 
 
1 Rechter in het licht verheven, 

Koning in uw majesteit, 
louter ons geringe leven, 
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scheld ons onze schulden kwijt, 
laat uw vleug'len ons omgeven, 
troost ons met uw tederheid. 

 
2 Hoor de bittere gebeden 

om de vrede die niet daagt. 
Zie hoe diep er wordt geleden, 
hoe het kwaad de ziel belaagt. 
Zie uw mensheid hier beneden, 
wat zij lijdt en duldt en draagt. 

 
3 Houd wat Gij hebt ondernomen, 

klief het duister met uw zwaard. 
Kroon de menselijke dromen 
met uw koninkrijk op aard. 
Laat de vrede eind'lijk komen, 
die uw hart voor ons bewaart. 

 
Stilte 
 
Gebed 
 

Hoor ons gebed, erbarm U Heer,  
want onbarmhartig gaan tekeer 
de hoogheden in menig land,  
het goede recht wordt aangerand,  
een mens van eer 
halen zij smadelijk neer,  
met ruw geweld 
wordt, wie zijn stem verheft, geveld.  
 
God in de hemel, zie de pijn 
van wie op aarde weerloos zijn,  
genummerd, ja gebrandmerkt is 
hun lijf in de gevangenis -  
de potentaat,  
zijn handvest is de haat,  
een schrikbewind 
dat eigen nazaten verslindt.  
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De aarde is toch uw domein,  
hoe kan een mens geringschat zijn,  
een hulpeloze, onverhoord 
gemarteld worden en vermoord,  
ach hoe bestaat 
ter wereld zoveel kwaad,  
zoveel gemis 
in wat uw goede schepping is.  
 
O God, het onrecht neemt zijn loop,  
wij heffen met de moed der hoop 
een lied aan, een gebed dat schreit 
tot U die de Ontfermer zijt: 
kom ons nabij 
en keer de razernij,  
sta op en sticht 
uw rijk van vrede, liefde en licht.  
Amen 
 

Jaap Zijlstra - Van harte brengen wij U lof 
 
We luisteren naar: Een toekomst vol van hoop, Sela 
 
Avondgebed 

Als alles stil wordt om ons heen,  
als binnen in ons ook de stilte wordt ontdekt, 
laat dan, o God, die stilte klinken,  
zingen als een lied dat adem vindt in U,  
dat van de vrede weet in U,  
een lied waarin wij thuis komen bij U en bij onszelf. 
Geef ons de ruimte voor de rust,  
waarin de zwaarte van ook deze dag van onze schouders wordt 
genomen. 
Bewaar ons voor de nacht.  
Herschep ons in de slaap.  
Geef ons de droom of even al voorgoed het leed geleden is,  
de tranen afgewist voor eens en voor altijd. 
Amen 

 
Sytze de Vries - Bij gelegenheid (I) 
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Zegenbede van St.Patrick 
 

De Eeuwige is voor je 
om je de juiste weg te wijzen. 
De Eeuwige is achter je 
om je te beschermen tegen gevaar. 
De Eeuwige is bij je 
om je in zijn armen te sluiten. 
De Eeuwige is onder je 
om je op te vangen als je dreigt te vallen. 
De Eeuwige is in je 
om je te troosten als je verdriet hebt. 
De Eeuwige is om je heen 
als een beschermende muur 
wanneer anderen over je heen vallen. 
De Eeuwige is boven je 
om je te zegenen. 
Zo zegent jou de almachtige en barmhartige God,  
de Vader, de Zoon, en de Heilige Geest. 
Amen. 

 


