
 
Zondag 29 januari 2023 

vierde na Epifanie 

 
Muziek 
 allen gaan staan 
vg Vrede met u! 
allen Vrede ook met u! 
vg Onze hulp is de Naam van de ENE, 
allen de schepper van hemel en aarde, 
vg die ons het woord heeft gegeven,  
allen die trouw blijft aan wat Hij begon.  
vg Oordeel niet naar ons falen, 
allen voltooi wat onvolmaakt bleef. 
 
Openingslied: ‘Wij zoeken in uw huis…’:  
lied 272, 1+2 +3 
 allen gaan zitten 
 
Gebed om ontferming, besloten met het Kyrie uit de 
kyrie- en gloriahymne (t. Sytze de Vries, m. Willem 
Vogel; 299e) 
(I = voorganger, II = allen) 
 
Heer, ontferm u, 
Heer, ontferm u, 
Chirstus, ontferm u, 
Christus, ontferm u, 
Heer, ontferm u over ons, 
Heer, ontferm u over ons. 
 
Gloria: ‘Het borrelt, borrelt, en bruist in mij…’ – Psalm 
104 – door de musicalgroep 
 
Refrein 
Het borrelt, borrelt en bruist in mij, 
huist in mij, diep in mijn hart. 
De hemel zij dank stroomt het 
dromend naar boven 
een lied van geloven 
dat ú het bent: 
machtig en krachtig, 
stralend en licht. 
Wat was en wat is, 
draagt een stempel van u; 
kleurt mijn beeld, mijn beeld en mijn zicht. 
 
U spant de hemel,  
strak als een tent, 
een goddelijk kleed. 
Hoog daarboven uw paleis. 
U gaat op reis in een wagen van wolken. 
De wind in de rug doet precies wat u wilt. 
U bent voor de donder niet bang. 

De bliksem? Moeiteloos door u gestild. 
 
U grondde de aarde,  
onwrikbaar en eeuwig van duur. 
Ooit was er water,  
in elke spleet, in elke grot, 
de bergen verdronken, 
in doodstrijd verzonken 
maar toen sloeg uw uur. 
Het water week weg  
voor uw dreigende stem. 
Bergen kwamen omhoog. 
Rivieren vulden de dalen. 
U wees het water met klem  
zijn plaats. 
Refrein 
 
De aarde zuigt zich vol  
met hemels water 
voor nu en later 
bewaarde vruchtbaarheid. 
 
De bomen drinken uit uw bron, 
de ceders van de Libanon, 
door u geplant, 
een nestplaats voor de vogels; 
en ooievaars, zij wonen 
in de kroon koninklijk op stand. 
 
U maakte de maan 
en zo kregen we maanden. 
De zon kent de tijden van ondergaan. 
De nacht wacht op uw teken 
en dan valt het duister. 
Gefluister, geritsel, gegrom. 
Leeuwen ontwaken en jagen roofgierig 
en brullen om voedsel van u. 
En pas als de zon rijst  
keren zij vol en voldaan weer om. 
Refrein 
 
De aarde geeft wijn  
die het mensenhart deugd doet; 
en olie verlicht het gezicht. 
Brood maakt ons sterk 
voor het werk dat we aangaan. 
 
Als u me vergeet 
raak ik angstig ontwricht. 
Dan ga ik dood, 
stof keert tot stof. 
Maar uw adem schept leven, 
schept leven, Godlof! 
 
Ik adem weer op 
en adem weer mee 
als de kracht van uw geest 
door de wereld zweeft 



en u me zo lucht en ruimte geeft. 
 
Het borrelt, borrelt en bruist in mij, 
huist in mij, diep in mijn hart. 
Borrelt, borrelt en bruist in mij, 
huist in mij. 
Diep in mijn hart! 
 
 de heilige Schrift 
 
Gebed van de zondag 
 
Gesprek met de kinderen; daarna mogen ze het licht 
meenemen en naar de kinderdienst gaan. 
 
Lied: ‘Hulp en tegenover’ – door de musicalgroep 

 
Refrein 
Daar zit hij. 
Alleen tussen de bomen. 
Eenzaam tussen dieren. 
Starend naar de wolken in de lucht. 
Daar zit hij. 
Zinloos met zijn dromen. 
Kijkend naar de mieren  
en de vogels in hun vlucht. 
 
De leeuw mint. De meeuw eet. 
De ezel balkt verleidelijk naar zijn vrouw. 
De kat spint. De rat vreet. 
De wezel jaagt zijn prooien in het nauw. 
Maar hij… hij is alleen.  
 
Niemand die kan denken. 
Niemand die kan praten. 
Niemand die hem vraagt: ‘Hé, wie ben jij?’ 
Niemand met verwijten. 
Niemand die kan haten. 
Niemand voor los-vast of zij aan zij. 
 
Hij mist een hulp en tegenover, 
maatje uit hetzelfde hout. 
Die hij binnen-buiten zinnen, 
zinnenstrelend kan beminnen. 
Iemand die zijn ziel ontvouwt. 
 
Hij mist een hulp en tegenover 
met wie hij het leven weeft. 
Om de stormen en de stromen 
samen sterker door te komen. 
Iemand die geluk voorleeft. 
Refrein 
 
Het schaap rust. De aap kust. 
De tijger sluipt verbeten door het gras. 
De haai speelt. De kraai steelt. 
De reiger staat gebeeldhouwd bij de plas. 
 

De gier schrokt. De stier bokt. 
Twee hanen vrijen. Hé, dat kan dus wél! 
De muis plaagt. De luis knaagt. 
De zwanen blijven trouw in ’t liefdesspel. 
Maar hij… hij is alleen.  
 
En dan zegt God: 
‘Slaap maar, lieve mens. 
Ik ken je diepste wens. 
Ik breng je in een weergaloze 
hemelse narcose. 
Het kost je slechts een rib uit je lijf. 
 
Ontwaak maar, lieve mens. 
Hier is jouw diepste wens: 
 
Dit is je hulp en tegenover, 
die je scherpt en milder slijpt. 
Die je angsten en je tranen 
rustig leidt, in goede banen. 
Iemand die je echt begrijpt.’ 
 
Daar zit hij. 
Gelukkig bij de bomen. 
Naakt en onbeschreven. 
Vrolijk kroelend door haar zachte haar. 
Daar zit zij. 
Samen gaan ze dromen. 
Onbevangen leven 
en genieten van elkaar, 
genieten van elkaar. 
 
Lezing uit de Torah: Genesis 4,1-16 
 
Lied: ‘Zolang wij ademhalen’: lied 657, 1+2 
 
Overweging, met als onderdeel daarvan ‘Er is leven’ – 
door de musicalgroep 

 
Er is leven tussen goed en kwaad, 
al worstel je daar nog zo mee. 
Al wijst ’t beschadigde kompas 
in jou vanzelf naar angst en haat. 
 
Er is leven met een zware schuld, 
al kleurt die alles wat jij doet. 
Al zet je soms een masker op, 
een rol die jij met pijn vervult. 
 
Er is leven door een ander, 
die jou ziet zoals je bent. 
Die je troost in zware dagen, 
die in jou een mens herkent. 
 
Er is leven door een ander, 
die jou oordeelloos aanvaardt. 
Die jouw vragen in jou spiegelt 
en jou weer tot mens verklaart. 



 
Dat is het keerpunt in de tijd 
waarop het kwaad zijn strijdbijl mijdt. 
Dat is het keerpunt in de tijd 
waarop het kwaad zich van zijn last bevrijdt… 
en zich eindelijk ontwapent. 
 
Er is leven door een ander, 
die jou ziet zoals je bent. 
Die je troost in zware dagen, 
die in jou een mens herkent. 
 
Er is leven door een ander, 
die jou oordeelloos aanvaardt. 
Die jouw vragen in jou spiegelt 
en jou weer tot mens verklaart. 
 
Er is leven door een ander, 
die jou weer de kansen geeft. 
Die jou volgt als jij op weg gaat 
en een leven met je leeft. 
 
Muziek 
  
Lied: ‘Stem als een zee van mensen’: lied 828 
 

gebeden en gaven 
 
Inzameling van de gaven; intussen komen de kinderen 
terug uit de kinderdienst.  
 
Voorbeden, steeds besloten met: 
... gebedsstilte ... 
vg Zo bidden wij: 
 
Hoor mijn roepen, luid mijn bidden 
In uw stilte schuilt mijn rust. 
 

(t. en m. Chris Fictoor; Zangen van zoeken en zien 275) 
 
Onze Vader, die in de hemel zijt 
uw Naam worde geheiligd 
uw koninkrijk kome 
uw wil geschiede 
op aarde zoals in de hemel 
geef ons heden ons dagelijks brood 
en vergeef ons onze schulden 
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven 
en leid ons niet in verzoeking 
maar verlos ons van de boze 
want van U is het koninkrijk 
en de kracht en de heerlijkheid 
in eeuwigheid. Amen. 

     allen gaan staan 
 

Slotlied: ‘Zolang wij ademhalen’: lied 657, 3+4 
 
Zegen 

 
Amen 
 allen gaan zitten 
Muziek 
 
Na de muziek is de kerkdienst ten einde. 
Er is koffie, thee en limonade na de dienst die op twee 
plaatsen wordt uitgeschonken: in de ontmoetingsruimte 
en bij de bar. Blijft u niet bij de koffietafel staan? De 
koffie mag overal in de kerkzaal en door het hele 
gebouw worden opgedronken. Laten we erop blijven 
letten dat we elkaar de ruimte geven. 
 
Ook zijn er musicaltickets te bestellen na de dienst.  
Hierbij ook de QR-code, waarmee de tickets besteld 
kunnen worden. 

 
 

Voorgangers: ds. Ellie Boot  
Organist/pianist: Edwin Schimscheimer  
Zangers musicalgroep o.l.v. Lodewijk de Vries 
Ouderling van dienst: Dora den Hartog 
2e ambtsdrager: Nico van Rootselaar 
Lector: Feije Duim 
Kinderdienst: Vera en Sara Vizee 
Zondagskinderen: Marieke en Eliza Kuijt 
Koster: Hans Nobels 
Welkom: Joke van der Klok  
Beeld: Lieske Duim 
Geluid: Fokke van der Veer  
Koffiedienst: Tonny van Rootselaar en Dinie Beitler 
 
De collectes zijn bestemd voor de Voedselbank en het 
Pastoraat. Bijdragen van de kinderen zijn bestemd voor 
Grace Home.  
 
Informatie over de kaart en bloemen vindt u in de 
nieuwsbrief en uitgebreide informatie over de collectes 
staat in de Rondom. 


