
 
Zondag 30 januari 2022 

Vierde na Epifanie; 
Verhaal uit de zaal 

 

 
 

Luisteren 
naar wat ons 

nog kent 
en ziet 

door alles heen 
wat niet verdween 

toen wij waren vertrokken 
 

voelen wat 
ons nog bemint 
het kind herkent 

in ons 
waarbij wij zielvol 

zijn betrokken 
 

zit stil 
vertrouw 
ontvang 
ontvouw 

 
laat niet verloren 

wat ons kent. 
 

Jantine Dijkstra 

 
Muziek 
 allen gaan staan 
vg Vrede met u! 
allen Vrede ook met u! 
vg Onze hulp is in de Naam van de EEUWIGE 
allen Die hemel en aarde gemaakt heeft. 
vg God, u bent het 
 die ons hier verzameld hebt. 
allen U bent het 
 die in ons midden 

 aan het woord wilt komen. 
vg Stem ons dan af op uw stem, 
 hier in dit uur. 
allen Amen 
 
Openingslied: ‘Wij gaan de nacht door, het duister’ 
(t. Luis Rosales, m. Jacques Berthier; lied 895)  
driemaal; 1e keer zangers, 2e en 3e keer allen 
 
Wij gaan de nacht door, het duister, 
op zoek naar het levend water. 
Enkel de dorst zal ons licht zijn, 
enkel de dorst zal ons licht zijn. 
 
 allen gaan zitten 
Inleiding 
 
Smeekgebed, eenmaal besloten met:  
(t. Gert Jan de Bruin, m. orthodox) 

 

 

 
 
Gloria: ‘Geprezen zij God’  
(t. Henry Williams Baker, bij Psalm 150, vert. Gert 
Landman, m. C. Hubert H. Parry; lied 150a) 
 
1. Geprezen zij God! Gij engelenkoor 
dat steeds naar Hem hoort, prijs Hem om zijn Woord! 
Gij hemelen, loof Hem wiens hand alles schiep, 
die allen daarboven tot dankzegging riep. 
 
2. Geprezen zij God! Gij allen op aard, 
aanbid Hem die u als kinderen aanvaardt. 
Loof Hem die uw Heer is met juichende stem. 
Beantwoord zijn liefde: leef altijd voor Hem! 
 
3. Geprezen zij God! Laat alles wat leeft 
nu zingen voor Hem die alles ons geeft. 
Laat jubelen het orgel, laat harp en trompet 
de glorie doen klinken van Hem die ons redt. 
 



4. Geprezen zij God! Ons lied is gewijd 
aan Hem die altijd ons helpt en geleidt. 
Om zijn goede schepping, om hemels genot, 
zijn gunst en vergeving: geprezen zij God! 
 
Verhaal voor de kinderen; daarna mogen ze het licht 
meenemen en naar de kinderdienst gaan. 
 
 de heilige Schrift 
 
Gebed van de zondag = ‘Schriftlied’  
(t. Huub Oosterhuis, m. Antoine Oomen; lied 322) 
 
1. Die chaos schiep tot mensenland, 
die mensen riep tot zinsverband, 
Hij schreef, ons tot bescherming, 
zijn handvest van ontferming. 
Hij schreef ons vrij, met eigen hand. 
Schrift die mensenoorsprong schrijft. 
Woord dat trouw blijft. 
 
2. Dat boek waarin getekend staan 
gezichten, zielen, naam voor naam, 
hun overslaande liefde, 
hun overgaande liefde, 
hun weeën die niet overgaan. 
Schrift dat mensendagen schrijft. 
Licht dat aanblijft. 
   
3. Zijn onvergankelijk testament: 
dat Hij ons in de dood nog kent - 
de dagen van ons leven 
ten dode opgeschreven, 
ten eeuwig leven omgewend. 
Schrift die mensentoekomst schrijft. 
Naam die trouw blijft. 
 
Evangelielezing: Matteüs 7,7-11 
 
Lied: ‘O Vader, trek het lot U aan’  
(t. Ad den Besten, m. Leipzig 1539; lied 995,1) 
 
1. O Vader, trek het lot u aan 
van allen die door U bestaan. 
Gij die geen stenen geeft voor brood, 
wees met uw kinderen in nood; 
en stil, God die rechtvaardig zijt, 
de honger naar gerechtigheid. 
 
Overweging door Matin Vaez Tehrani 
 
Muziek 
 
Lied: ‘Zoals ik ben kom ik nabij’ (t. Charlotte Elliott, vert. 
Gert Landman, m. Arthur Henry Brown; lied 377); 
in beurtzang: 1 + 3 + 6 + 7 allen, 2 + 4 + 5 zangers 
 
 

1. Zoals ik ben, kom ik nabij, 
met niets in handen dan dat Gij 
mij riep en zelf U gaf voor mij – 
o Lam van God, ik kom. 

  
 2. Zoals ik ben, met al mijn strijd, 
 mijn angsten en onzekerheid, 
 mijn maskers en mijn ijdelheid – 
 o Lam van God, ik kom. 
 
 3. Zoals ik ben, verdoofd, verblind, 
 tast ik naar U, die mij bemint, 
 bij wie mijn ziel genezing vindt – 
 o Lam van God, ik kom. 
 
 4. Zoals ik ben, ontvangt Gij mij, 
 reinigt, vergeeft, omarmt Gij mij, 
 vervult, verlicht, verwarmt Gij mij – 
 o Lam van God, ik kom. 
 

5. Zoals ik ben, in U te zijn 
en Gij in mij, in brood en wij: 
uw ziel, uw levenskracht wordt mijn – 
o Lam van God, ik kom. 
 
6. Zoals ik ben – ja, dat ik dan 
de lengte, breedte, hoogte van 
uw diepe liefde vatten kan: 
o Lam van God, ik kom. 
 
7. Zoals ik ben: dat ik uw naam 
nu al, met alle heiligen saam, 
en eens ook voor uw troon beaam – 
o Lam van God, ik kom. 
 

Tijdens het lied komen de kinderen terug uit de 
kinderdienst. 

gebeden en gaven 
 
Voorbeden, steeds besloten met: 
... gebedsstilte ... 
vg Zo bidden wij: 
allen 
 
Hoor je mij? Voor mij geen ander dan jij. 
Bij jou alleen ben ik veilig. 
 

(t. Huub Oosterhuis naar Psalm 16, m. Antoine Oomen; 
Zangen van zoeken en zien 353) 

 
Onze Vader, die…  

allen gaan staan 
Zegen 
 
Slotlied: ‘Zegenlied’  
(t. Michaël Steehouder, m. Peter Rippen; Zangen van 
zoeken en zien 25)  
 
 



1. Leven is van zeven dagen 
lief en leed, verdriet en licht. 
Stappen zetten, wegen wagen, 
goede toekomst in het zicht. 
Mogen wij elkander dragen 
op de weg die voor ons ligt. 
 
3. Broeder Zon met al zijn stralen, 
die ons van de nacht bevrijdt, 
moge schijnen op de aarde 
elke plaats en elke tijd 
geve elke mens zijn waarde: 
zonne van gerechtigheid. 
 
5. Mag ik jou opnieuw ontmoeten, 
vriend, vriendin, vergeet mij niet, 
zal ik jou opnieuw begroeten, 
met mijn ogen met mijn lied. 
Mag ons in zijn hand behoeden 
God die lief is en ons ziet.  
      allen gaan zitten 
Muziek 
 
Na de muziek is de kerkdienst ten einde. 
Er is koffie na de dienst die op twee plaatsen wordt 
uitgeschonken: in de ontmoetingsruimte en in de hal. 
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. 

 
Voorganger: Matin Vaez Tehrani en ds. Ellie Boot 
Organist/pianist: Edwin Schimscheimer 
Ouderling van dienst: Henri Westein 
2e ambtsdrager: Jan van de Kuilen 
Lector: Vera Lubbers 
Welkom: Joke van der Klok 
Kinderdienst: Bianca van den Burg 
Koster: Hans van den Berg 
Beeld: Lien Vogel 
Geluid: Jan Vogel 
Zangers: Jeannette van Driel, Rianne de Vries, Ankie van 
Hoeijen, Mari van den Burg en Marius Gort 
Koffiedienst: Joke van de Pol en Tineke van der  Veen 
 
De collectes zijn voor de Voedselbank, het Pastoraat en 
Vluchtelingenkinderen in Griekenland. 
 
Meer informatie over collectes vindt u in de nieuwsbrief. 


