
 
Zondag 31 januari 2021 

morgengebed 
op de vierde zondag na Epifanie 

 
Muziek: Liebster Jesu, wir sind hier (BWV 730 & 731) – 
               Johann Sebastian Bach 
 
Begroeting 
 
Openingsgebed 
 
Evangelielezing: Marcus 1,21-28 
 
Muziek: Prelude in d (BWV 939) –  
               Johann Sebastian Bach 
 
Overweging 
 
Muziek: Sarabande, uit de Suite in Es voor cello-solo 
(BWV 1010); klavierbewerking Gustav Leonhardt – 
Johann Sebastian Bach 
 
Voorbeden, afgewisseld met de acclamatie ‘kom, adem 
ons open’ en besloten met het Onze Vader: 
 
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. 
 
Zegenbede 
 
Muziek: Fuga in C (BWV 946) – Johann Sebastian Bach 

Het verhaal van Isaak 
 
De deur ging langzaam open  
mijn vader kwam binnen 
Ik was negen jaar 
Hij stond lang over mij heen gebogen 
zijn blauwe ogen glansden 
en zijn stem klonk ijskoud 
Hij zei: “Ik heb een visioen gehad 
en je weet dat ik sterk ben en heilig 
ik moet doen wat mij verteld is” 

Dus gingen we de berg op 
ik rende en hij wandelde 
en zijn bijl was van goud 
 
De bomen werden kleiner en kleiner 
het meer was als een damesspiegel 
we stopten om wat wijn te drinken  
Toen gooide hij de fles om 
Die brak een minuut later 
en hij legde zijn hand op de mijne 
Ik dacht dat ik een adelaar zag 
maar het kan ook een gier geweest zijn 
dat kon ik niet beslissen 
Mijn vader bouwde een altaar 
een keer keek hij over zijn schouder 
hij wist dat ik mij niet zou verstoppen 
 
Jullie die deze altaren nu bouwen 
om deze kinderen te offeren 
jullie moeten dat niet meer doen 
Een plan is geen visioen 
en jullie zijn nooit in de verleiding gebracht  
door een duivel of een god 
Jullie die nu boven hen staan 
jullie bijlen zijn bot en bloederig 
jullie zijn daar niet eerder geweest 
toen ik op een berg lag 
en mijn vaders hand trilde 
van de schoonheid van het Woord 
 
En als jullie me nu broeder noemen 
vergeef mij dat ik er naar vraag 
Volgens wiens plan eigenlijk? 
Als het er uiteindelijk op aan komt 
zal ik jullie doden als ik moet 
zal ik jullie helpen als ik kan 
Als het er uiteindelijk op aan komt 
zal ik jullie helpen als ik moet 
zal ik jullie doden als ik kan 
En genade voor ons uniform 
man van vrede of man van oorlog 
de pauw spreidt zijn verenwaaier 
 
(Lied van Leonard Cohen; vertaling met dank aan 
Norman Kempen) 

 
 
 


