
 
Zondag 27 februari 2022 

achtste na Epifanie 

 
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: ‘Zo vriendelijk en veilig als het licht’:  
lied 221 (t. Huub Oosterhuis, m. Bernard Huijbers) 
1 en 3 allen; 2 zangers 
 
1. Zo vriendelijk en veilig als het licht, 
zo als een mantel om mij heen geslagen, 
zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht, 
ik roep zijn naam, bestorm Hem met mijn vragen, 
dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt. 
Wil mij behoeden en op handen dragen. 
 

2. Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd 
waakt over mij en over al mijn gangen. 
Wie zou ik worden, waart Gij niet bereid 
om, als ik val, mij telkens op te vangen. 
Ik leef niet echt, als Gij niet met mij zijt. 
Ik moet in lief en leed naar U verlangen. 
 
3. Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft, 
dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede. 
Ontsteek die vreugde 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. 
 
 allen gaan zitten 
Smeekgebed; elke gebedsstrofe wordt besloten met:  
(t. Gert Jan de Bruin, m. orthodox) 
 
Om Ontferming voor de wereld 
bidden wij U, God. 
 
Gloria: ‘Zing van de Vader die in den beginne’: lied 304  

(t. Henk Jongerius, m. Johann Crüger) 
 

 

1. Zing van de Vader die in den beginne 
de mensen schiep, de dieren en de dingen: 
hemel en aarde wil zijn naam bezingen: 
houd Hem in ere! 
 
2. Zing van de Zoon, het licht voor onze ogen, 
bron van geluk voor wie Hem wil geloven: 
luister naar Hem het woord van alzo hoge: 
houd Hem in ere! 
 
3. Zing van de Geest, de adem van het leven, 
duurzame kracht die mensen wordt gegeven. 
Waar wij ook gaan, wij hebben niets te vrezen: 
houd Hem in ere! 
 

de heilige Schrift 
 
Gebed van de zondag 
 
Lezing uit het eerste testament: Ezechiël 37, 15-28 
 
Lied: ’Zij zullen de wereld bewonen’: lied 763 

(t. Willem Barnard, m. Frits Mehrtens)   
1 allen; 2 mannen; 3 allen; 4 vrouwen; 5 allen 
 
 

1. Zij zullen de wereld bewonen, 
zij namen het wonder ter hand, 
de mensen van nacht en nevel 
brengt Hij naar het heilige land. 
 
2. Er zal geen verzengende hitte, 
geen dorst en geen honger meer zijn 
want Hij zal ze weiden aan water 
dat vloeit uit het hart der woestijn. 
 
3. En Hij maakt de hoogte begaanbaar 
en Hij baant een weg door de zee, 
van alle vier einden der aarde 
brengt Hij zich een volk bijeen. 
 
4. De hemel roept uit Halleluja, 
de aarde brengt leven tot stand, 
de bergen bezwijken van vreugde, 
de wereld wordt vaderland. 
 
5. Ten dage der grote genade 
als God de gebeden beloont, 
dan zullen de volkeren weten 
dat Hij bij de mensen woont. 
 
Evangelielezing: Johannes11, 45-54 
 
Lied: ‘Heer, komt in deze tijd’: lied 662 (t. Jan Wit, m. 
Willem Vogel) 1 zangers; 2, 3 en 4 allen 
 
1. Heer, komt in deze tijd 
uw heerschappij, 



het einde van de strijd, 
de stad waar vrij, 
uit boze droom ontwaakt, 
de mensen wonen, 
tot een gezin gemaakt, 
Gods dochters en Gods zonen? 
 
2. Heer, gaat Gij van ons heen, 
in deze tijd? 
Vermaakt Gij ons alleen 
uw dienstbaarheid? 
Laat Gij ons dan voorgoed 
in hoop en vrezen 
en mag uw vredegroet 
het laatste woord niet wezen? 
 
3. Uit uw verborgenheid 
hebt Gij vervuld 
het perk van deze tijd 
met Gods geduld. 
Uw woord doet telkens weer 
de harten branden. 
Gij blijft nabij, o Heer, 
met zegenende handen. 
 
4. Gedreven door de Geest 
gaan wij getroost 
de weg van alle vlees, 
die onverpoosd 
de Zoon des mensen gaat, 
te allen tijde, 
tot Hij weer voor ons staat, 
zoals Hij van ons scheidde. 
 
Overweging 
 
Muziek  
 
Lied:  ‘Gij zijt voorbijgegaan’: lied 607 (t. Huub 
Oosterhuis, m. Bernard Smilde) 1 zangers; 2 en 3 allen 
 

1. Gij zijt voorbijgegaaan, 
een steekvlam in de nacht. 
De vonken van uw naam 
zijn ogen in ons hart. 
In flarden hangt uw woord 
om onze wereld heen, 
wij leven in U voort, 
wij zijn met U bekleed. 
 
2. Gij zijt voorbijgegaan, 
een voetspoor in de zee. 
Gij zijt te ver gegaan, 
Gij zijt een mens te veel. 
Gij zijt voorgoed. Gij zijt 
verborgen in uw God. 
Geen stilte spreekt U uit, 
ondenkbaar is uw dood. 
 

3. Gij zijt voorbijgegaan, 
een vreemd bekend gezicht, 
een stuk van ons bestaan, 
een vriend, een spoor van licht. 
Uw licht is in mijn bloed, 
mijn lichaam is uw dag, 
ik hoop u tegemoet 
zolang ik leven mag. 
 

gebeden en gaven 
 
Voorbeden, steeds besloten met: 
... gebedsstilte ... 
vg Zo bidden wij: (1 x zangers, 1x 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… 

     allen gaan staan 
 

Slotlied: ‘Wie zich door God alleen laat leiden’: lied 905 
(t. Georg Neumark, vert. Sytze de Vries, m. Georg 

Neumark) 
 

1. Wie zich door God alleen laat leiden, 
enkel van Hem zijn heil verwacht, 
weet Hem nabij, ook in de tijden 
die dreigend zwart zijn als de nacht. 
Want wie op God alleen vertrouwt, 
heeft nooit op zand zijn huis gebouwd. 
 
2. Wat is de winst als ik vol zorgen 
mijn lot met ach en wee beklaag? 
Vind ik er baat bij elke morgen 
de dag te zien als nieuwe plaag? 
Want ons verdriet en onze nood 
worden door klagen maar vergroot. 
 
3. Laat dan uw stilte ook uw kracht zijn 
en leef uw leven opgewekt. 
Laat Gods genade u genoeg zijn, 
die voor u uit zijn sporen trekt. 
Hij is het zelf die ons voorziet; 
wat ons ontbreekt ontgaat Hem niet. 
 
4. Zing maar en bid, en ga Gods wegen, 
doe wat uw hand vindt om te doen. 
Weet dat de hemel zelf u zegent, 
u brengt naar weiden fris en groen. 
Wie zich op God alleen verlaat, 
weet dat Hij altijd met ons gaat. 
 
Zegen 
 
Amen 



 
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: ds. Yolanda Voorhaar, Ede  
Organist/pianist: Erik van Veelen 
Ouderling van dienst: Frits Harmsen 
2e ambtsdrager: William Bouw 
Lector: Elly de Graaf 
Welkom: Lieske Duim 
Koster: Nico Peer 
Beeld: Harmen Lanser 
Geluid: Jan Vogel 
Zangers: Rianne de Vries, Jantine Dijkstra, Mari van den 
Burg, John Breugem en Harm Albert Zanting 
Koffiedienst: Lies Lekkerkerker en Myasa Al-Mousowy 
 
De collectes zijn voor Stichting Voorkom, voor 
onderhoud van het gebouw  en voor 
Vluchtelingenkinderen in Griekenland. 
 
Meer informatie over bloemen, kaarten en collectes 
vindt u in de nieuwsbrief. 
 


