
Liturgie voor de viering van zondag 17maart 2019; Tweede zondag van de 

Veertigdagentijd  

 

Plaats: Ontmoetingskerk 

 

Aanvangstijd: 10.00 uur 

 

Voorganger: ds. Peter van der Schans 

 

Organist: Jan de Geus 

 

Kindernevendienst: Groep 1-5 en kindernevendienst+Plus voor Groep 6-8. 

 

Thema: Wakker worden 

 

 

 

 

Protestantse gemeente te IJsselstein 

 

 
 

De Paaskaars brandt 

 

Muziek vooraf: Jan de Geus zal het projectlied (zie verderop) een paar keer voor spelen 

 

De dienstdoende ambtsdragers komen binnen 

 

Welkom door de voorganger: 

 

We komen hier in rust en vrede samen.  

Zonder angst, in vrijheid. 

Het kan zomaar anders zijn. 
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Zoals in Christchurch. 

Iemand schiet mensen neer. Om hun geloof, hun uiterlijk, hun godsdienst. 

50 doden minstens. Gewonden. 

Iemands schreef op Twitter: 

 

Gerard Driehuis (@Gdriehuis) heeft getweet om 11:06 a.m. on vr, mrt. 15, 2019: 

Het begint niet met een bloedbad. Het begint bescheiden, met afkeuring van hoofddoekjes, 

racistische spreekkoren, foute grappen. En dan wordt het meer, meer, meer 

#christchurchshooting 

 

Ik ben namens de kerken deelnemer aan een groep in IJsselstein die zich noemt: 

Bondgenoten.  

Er zit iemand van de gemeente in. Iemand van de politie. Iemand uit het verenigingsleven. 

Iemand uit het buurtwerk van IJsselveld. En vertegenwoordigers van inwoners uit Syrië, 

Somalië en mensen van Marokkaanse afkomst. We treffen elkaar geregeld. En als er dingen 

gaande zijn in de stad kunnen we elkaar informeren. 

 In onze app- en mailgroep stuurde ik dit bericht vrijdagavond: 

Beste bondgenoten. En in het bijzonder degenen die moslim zijn. Ik wil jullie laten weten dat 

ik geschokt ben door de aanslag in Christchurch. Mensen ombrengen die in gebed zijn. Maar 

ook als ze dat niet waren,  dan nog is het afschuwelijk en heel verdrietig. Ik hoop dat jullie je 

hier in IJsselstein veilig voelen. En dat we met elkaar samenwerken voor veiligheid en vrede. 

Ik noem jullie in ons gebed zondagmorgen in de Ontmoetingskerk. Vrede van de Allerhoogste 

voor jullie! 

 

En van de moskee kreeg ik dit terug: 

Beste Peter, dank voor je troostende en meelevend bericht. Ik zal je bericht doorgeven aan 

onze moslim gemeenschap. Dit mag niemand overkomen, afschuwelijk. Hartelijke groet Chaïb 

Khanfous 

 

AAN HET BEGIN 

 

Toewijding door stil gebed en kort orgelspel: Praeambulum in d, H. Scheidemann (1595-

1663) 

We gaan staan 

 

Groet 

 

Bemoediging 

 

We zingen: Intochtslied (staande): Psalm 27:1 en 4 

 

Gebed aan het begin (staande) 

 

God, uw licht is opgegaan, 

het laat Mozes' ogen stralen 

en Jezus licht wit op, op de berg van het gebed. 

Om de aanstekelijkheid van dat licht bidden we, 

om de inspiratie van die woorden die leven brengen, 

om de verbondenheid met die lange lijn van mensen 

die het aandurfden te leven van uw liefde, uw inzettingen, uw trouw. 
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En dat het ons zo ook overkomt, 

dat onze ogen stralen, dat we leven in het licht, 

mededeelzaam - kinderen die leven in de liefde. 

Amen. 

(RB) 

 

De gemeente gaat weer zitten 

 

We zingen: Lied 213:1 en 2 

 

Smeekgebed, dat we besluiten met het zingen van: Lied 213:5  

 

Ds. Otto Grevink schreef voor MijnKerk.nl een gebed voor Christchurch 

 

God, die deelt in onze wonden, 

we zijn geschokt door de aanslagen in Nieuw-Zeeland, 

waar niemand dit aan zag komen, 

in een plaats die nota bene Christchurch heet. 

Waar het kwaad letterlijk van buiten kwam, 

in iemand die vond dat hij meer is dan een ander. 

 

Voor de slachtoffers bidden wij, God, 

broeders en zusters in Abraham, 

mensen die in vrijheid hun geloof beleden, 

in het vertrouwen veilig te zijn. 

Voor de families en nabestaanden bidden we, 

om de paniek, de verslagenheid, de ontreddering, 

van hoe nu verder? 

Voor de gewonden bidden wij, 

en de artsen en verpleegkundigen die hen verzorgen. 

 

Om de angst bidden wij, God, 

bij scholieren en bij ouders, 

jongeren die nota bene in een klimaatmars 

opkwamen voor hun toekomst 

en anderen die gewoon als elke dag veilig naar school dachten te gaan. 

 

God, voor onszelf bidden wij, 

om de angst die ook hier opkomt voor eenzelfde aanslag, 

van buiten of van binnenuit, 

om de onzekerheid uit welke hoek het komen kan. 

Om de angst die terreur zaait, bidden wij, 

dat die niet onder onze huid komt, 

dat we er niet naar gaan leven, 

dat we het goede van de toekomst durven blijven verwachten. 

 

Voor iedereen die gelooft in ‘wij’ en ‘zij’ bidden wij, 

dat zij zichzelf zullen zien in het gelaat van de ander, 

blank of van een andere kleur, 

van hun eigen of van een ander of geen geloof, 
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van hun eigen geaardheid en geslacht, of een ander, 

dat zij iemand zien die net is zoals zij: kind van God. 

 

Heer, ontferm U over ons. 

Zo bidden en zingen we samen: … 

 

DIENST VAN HET WOORD 

 

Gebed om de opening van het Woord 

 

O God, kom ons te hulp in de mist van ons bestaan,  

niet om te ontsluieren alle geheimen van hemel en aarde, 

alle vragen te beantwoorden, alle raadsels op te lossen, 

maar om onze ogen te openen voor de baan van licht 

die uw Zoon is gegaan door het duister heen,  

zelfs door het dal van de dood heen. 

Hij deed het om ons moed te geven Hem te volgen op zijn woord. 

Vol hoop en uitzicht. 

Open onze ogen. 

Open onze oren. 

Hier in de kerkzaal;, bij de nevendiensten en thuis. 

Amen. 

 

(naar ds. W.R. van der Zee) Tweede zondag van de Veertig dagen. Zondagswoorden, p. 48.  

 

Gesprek met de kinderen 
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Voorganger: 
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‘Ik zie een tent en een berg stenen, jullie ook? Het doet me denken aan vakantie. Zijn jullie 

wel eens op een berg geweest? Lagen daar veel stenen? Zou het niet gaaf zijn om een tent op 

een berg te zetten? Dan kun je heel ver kijken. Vraag aan de kinderen: Wat zouden jullie 

meenemen? Laten we even gaan zitten hier en dromen over vakantie op een berg… Vraag aan 

de kinderen: Wat kun je daar allemaal doen?’ De kinderen verzinnen mee… 

 

Iemand van de kinderdienst: 

‘Sorry dat ik u onderbreek, maar u kunt echt niet blijven dromen op die berg hier met de 

kinderen. U moet echt aan uw preek beginnen. De mensen zitten te wachten.’ 

 

Voorganger:  

‘Hè, wat jammer nou, ik kreeg juist zo’n vakantiegevoel. Dat wil ik graag vasthouden. Jullie 

ook? 

 

Activiteit bij de tent 

De kinderen maken in de kinderdienst een gebedsdobbelsteen. Deze komt na de kinderdienst 

bij de tent te liggen.  

 

We zingen met de kinderen: Projectlied ‘Van buiten naar binnen’ vers 2 (refrein - vers - 

refrein) 

 

Het licht wordt door de kinderen meegenomen 

 

Eerste Schriftlezing: Lucas 9:28-36 

 

De lezing van zo meteen begint met: “28 Ongeveer acht dagen nadat hij (Jezus) dit had 

gezegd…” 

De achtste dag – dat is in een week van zeven dagen de terugkeer van de eerste dag. En dan 

niet als herhaling, maar als stap verder. 

In elke viering in deze Veertigdagentijd staat er een symbolische schikking op het podium. 

Daar komt dat getal acht in terug. Er staan acht met riet omwikkelde flessen. Het getal acht 

staat voor een nieuw begin, voor de overgang van oud naar nieuw. Net als op de achtste dag 

een nieuwe week begint. In sommige kerken staat een achtvormig doopvont of is de entree 

achthoekig, uitingen van vernieuwing.  

In de lezing komt zo meteen ook een ander zinnetje voor: “Ze spraken over het levenseinde 

dat hij in Jeruzalem zou moeten volbrengen.” 

In het Griekse origineel staat daar een woord dat verbonden is met ‘exodus’. En dat betekent 

‘uittocht’. We kennen dat ook van het Bijbelboek Exodus.  

Ook daar zit een link met de schikking. De acht flessen zijn gevuld met water – onontbeerlijk 

in ons leven – en het riet staat voor buigzaamheid en beweging. Het doet denken aan de 

Rietzee waar het volk Israël doorheen trok tijdens de uittocht uit Egypte. Bevrijd uit de 

onderdrukking, klaar voor een nieuw bestaan. 

 
28Ongeveer acht dagen nadat hij dit had gezegd ging hij met Petrus, Johannes en Jakobus de 

berg op om te bidden. 29Terwijl hij aan het bidden was, veranderde de aanblik van zijn gezicht 

en werd zijn kleding stralend wit. 30Opeens stonden er twee mannen met hem te praten: het 

waren Mozes en Elia, 31die in hemelse luister verschenen waren. Ze spraken over het 

levenseinde dat hij in Jeruzalem zou moeten volbrengen. 32Petrus en de beide anderen waren 

in een diepe slaap gevallen; toen ze wakker schoten, zagen ze de luister die Jezus omgaf en de 

twee mannen die bij hem stonden. 33Toen de mannen zich van hem wilden verwijderen, zei 
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Petrus tegen Jezus: ‘Meester, het is goed dat wij hier zijn, laten we drie tenten opslaan, een 

voor u, een voor Mozes en een voor Elia,’ maar hij wist niet wat hij zei. 34Terwijl hij nog aan 

het spreken was, kwam er een wolk aandrijven, die een schaduw over hen wierp; ze werden 

bang toen de wolk hen omhulde. 35Er klonk een stem uit de wolk, die zei: ‘Dit is mijn Zoon, 

mijn uitverkorene, luister naar hem!’ 36Toen de stem verstomd was, was Jezus weer alleen. Ze 

zwegen over het voorval en vertelden in die tijd aan niemand wat ze hadden gezien. 

 

We zingen: Lied 543 

 

Tweede Schriftlezing: Lucas 22:39-46 

 

39Hij vertrok en ging volgens zijn gewoonte naar de Olijfberg. De leerlingen volgden hem. 

40Toen hij daar was aangekomen, zei hij tegen hen: ‘Bid dat jullie niet in beproeving komen.’ 

41En hij liep bij hen weg, tot ongeveer een steenworp ver, en knielde daarna neer om te 

bidden. Hij bad: 42‘Vader, als u het wilt, neem dan deze beker van mij weg. Maar laat niet 

wat ik wil, maar wat u wilt gebeuren.’ 43Uit de hemel verscheen hem een engel om hem 

kracht te geven. 44Hij werd overvallen door doodsangst, maar bleef bidden; zijn zweet viel in 

grote druppels als bloed op de grond. 45Toen hij na zijn gebed opstond en terugliep naar de 

leerlingen, zag hij dat ze van verdriet in slaap waren gevallen, 46en hij zei tegen hen: 

‘Waarom slapen jullie? Sta op en bid dat jullie niet in beproeving komen.’ 

 

We zingen: Lied 571:1, 2 en 5 

 

Verkondiging 

 

Gemeente van onze Heer Jezus Christus! 

 

Het is elke keer weer een geklauter van je welste als je mooie vergezichten wil zien op de top 

van een berg. Het kost energie, eten en geregeld drinken. En je hebt de neiging om veel te 

hard te gaan. Je denkt dat je het tempo wel aan kan. Maar als je niet loopt als die oude mensen 

uit het bergland, kom je nooit boven. Voetje voor voetje, stap voor stap. Topervaringen bereik 

je niet zo maar. 

Maar je sjouwt ook de nodige sores mee uit je leven. Je denkt aan ziekte en zeer van jezelf, 

van mensen om je heen. Je denkt aan het verdriet van mensen die een dierbare hebben 

verloren. Je denkt aan het tekort van mensen; gemis aan voedsel en vocht, aan veilig 

onderkomen; aan liefde en geborgenheid. En daar is de macht van het kwaad met vele 

gezichten: geweld, oorlog, verslaving, enz. Een hele rugzak vol. 

Je wilt zo graag iets moois zien. Je spant je er voor in, maar het werkt niet. Je haalt het niet. 

En dan is het pijnlijk als je pas op de plaats moet maken en terug moet gaan. Terwijl anderen 

stug door klimmen en de top bereiken. En een schitterende ervaring meemaken. 

 

Jezus gaat met drie leerlingen de berg op. Petrus, Jakobus en Johannes. Drie leerlingen die 

vaker samen met Jezus optrekken. Het drietal doet ook denken aan Mozes die in het bijzijn 

van drie vrienden de berg Sinaï beklimt (zie Exodus 24). 

Een berg is in de Bijbel een plek van eenzaamheid, de plek waar je ruimte kunt maken voor 

God en Hem kunt ontmoeten. De plek van openbaring.  

Jezus gaat op deze berg bidden. Net als later op de Olijfberg, in de Hof van Getsemane. Jezus 

brengt zijn leven in gesprek met God. Hij verbindt zich met God in het vertrouwen dat God 

zich met hem verbindt. En daarmee onderhoudt hij de relatie met God. 
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En onder het bidden verandert het gezicht van Jezus. En zijn kleding. Het is een metamorfose. 

Het wordt stralend wit. Licht straalt van hem af. En zo gaat het even later ook bij Mozes en 

Elia die verschijnen. In hemelse luister. Een schitterend gezicht. Een prachtige belevenis. Een 

topervaring.  

Mozes kun je zien als de man van de Tora, van de eerste boeken van de Hebreeuwse Bijbel. 

De boeken Genesis tot en met Deuteronomium. Elia is dan de vertegenwoordiger van de 

profeten. Van degene die de woorden van God uit de Tora uitleggen, toepassen. 

Wat de drie hier laten zien is iets van de opstanding. Er is al iets van Pasen te merken. Het 

feestelijke levenslicht breekt al door. 

 

Toch er nog iets meer aan de hand. Mozes, Elia en Jezus staan ook met elkaar te praten. En 

het gaat over het levenseinde van Jezus. Het levenseinde dat Jezus in Jeruzalem zou moeten 

volbrengen. In andere Bijbelvertalingen wordt er wel gesproken over de ‘uitgang’ van Jezus. 

In het Grieks staat er een woord dat een bekende klank voor ons heeft: ‘exodos’. Dat is het 

zelfde als ‘exodus’. Precies - het zelfde woord als bij de uittocht uit Egypte. Lucas gebruikt 

dat woord hier om de link te leggen tussen de uittocht uit Egypte van vroeger en de uittocht 

van Jezus in Jeruzalem nu. Het Griekse woord verwijst dus onmiddellijk naar het grote 

bevrijdingsverhaal van Gods volk. En het plaatst Jezus' optreden in dit kader. Zijn gang naar 

Jeruzalem om daar te lijden en sterven zal een nieuwe uittocht betekenen.  

Het is enerzijds een soort van exit van Jezus: uitweg, einde, uiteinde, afsluiting van het leven, 

een dood als einde. Anderzijds gaat het om veel meer: de exodus is ook doortocht door dood 

en lijden heen. Een weg naar opstanding en leven. Deze weg gaat Jezus nu volbrengen. De 

weg van vernedering, weerstand en lijden is de weg waarop het koninkrijk Gods komt. 

Het mag dan een feestje zijn daar boven op de berg – er komt nog lijden, pijn, onderdrukking 

en zware lasten. Maar het uiteindelijke is bevrijding, opstanding, leven voor ieder. 

 

Het verhaal op de Olijfberg met Jezus laat al iets zien. Weer is Jezus in gebed. En het is een 

heftig gebed. De verleiding is groot, de beproeving zwaar. Maar Jezus komt er doorheen. Hij 

laat zien dat hij een zoon van de Vader is. Hij gehoorzaamt opnieuw niet aan de wil van de 

satan. Maar onderwerpt zich aan wat God wil. En in de doodsstrijd krijgt hij hemelse bijstand 

van een engel. Ook wij als volgelingen mogen daarop rekenen.  

 

Er is lijden. Er is doodstrijd. Maar het licht van de verheerlijking van Jezus, van zijn 

metamorfose blijft op de achtergrond van de lijdensweg van Jezus steeds aanwezig. Door het 

donker van lijden en dood schemert steeds het wit, het licht van de opstanding. Daar mag je 

op vertrouwen. Dat mag je meedragen op je weg door je bestaan. Alleen: merk je dat ook? Zie 

je dat ook? Hoor je daar ook van? 

 

Het is opmerkelijk hoe de leerlingen in slaap vallen. Op beide bergen – bij de berg van de 

verheerlijking. Bij de Olijfberg. Zijn ze aan het wachten op hun meester en duurt dat te lang? 

Is het avond en donker en worden ze overmand door slaap? Lagen ze er niet wakker van, van 

wat er ging komen? Op de Olijfberg zijn ze deels verontschuldigd: ze slapen van verdriet.  

 

Ik denk dat het hier om gaat: slapen is niet-waken. Als je slaapt, dan let je niet op. Dan ben je 

niet waakzaam. Het is niet dat je helemaal niet mag slapen. Je kunt je nachtrust zeker nemen. 

Maar het gaat wel om opmerkzaam zijn. Waakzaam, oplettend. Open. 

Als de drie leerlingen op de berg van de verheerlijking wakker worden, zien ze dat Jezus is 

omgeven door luister, door licht. Wil je dat licht ook zien? Oké, dan moet je wakker worden 

en je ogen openen! Zolang je slaapt, zie je niets. Het lijkt of Lucas wil zeggen: open je ogen, 



10 
 

anders blijven je ogen gesloten voor wonderen, voor tekenen van hoop, die je de weg ten 

leven wijzen. 

Dat is dus je ogen gebruiken. Maar het gaat ook om open oren. Ben je ook met je oren 

waakzaam, dan hoor je een stem uit de hemel. Dan kinkt van boven: “‘Dit is mijn Zoon, mijn 

uitverkorene, luister naar hem!’” Bij de doop van Jezus klonk er alleen: Dit is mijn zoon. Nu 

is er ook de oproep bij: Luister naar hem! Het is alsof de boodschap die Jezus spreekt, de 

woorden van navolging, de woorden over lijden en opstaan, een exodus die doorgang biedt 

ten leven, hier worden onderstreept. Leef niet alleen met open ogen, maar houdt ook je oren 

open! 

 

Ik hoop van harte dat ieder van ons topervaringen heeft. Dat ooit eens de ogen en oren 

geopend zijn voor wat je overkwam als geschenk van God. Als hemelsignaal. Ik hoop, dat je 

klimmen en klauteren er toe leidde dat je de top haalde. En dat je genoot van wat je bereikte: 

een schitterend uitzicht. Een heerlijke ervaring. Even iets van Pasen. 

Dat kan gaan om een letterlijke topervaring na een bergbeklimming. Maar er zijn ook vast 

andere hoogtepunten die je hebt beleeft. De liefde van een ander. Het geschenk van een kind. 

Gezondheid, geluk. Een mooie baan. Een topprestatie. De schoonheid van de stilte, van de 

natuur. Vul je eigen ervaring maar aan. Wat zou je zulke ervaringen willen koesteren, willen 

vasthouden en nooit meer loslaten! 

 

Petrus wil precies hetzelfde: dat moment op de berg vasthouden. Door tenten te bouwen. 

Maar weg van Jezus is nog niet ten einde, kan niet stilgezet worden, zijn weg gaat nog verder. 

Het is onverstandig om tenten te bouwen. Laat staan huizen. Je kunt deze topervaring niet 

vasthouden. Niet koesteren. Jezus, Mozes en Elia verdwijnen in de wolken; in de mist. Zoals 

het ook in de bergen kan gaan. Er kan zomaar mist opkomen of loop je in donkere wolken. 

Hier betekent het, dat de tegenwoordigheid God die ongrijpbaar is weer verder gaat. Gelukkig 

maar. 

De weg van Jezus die werkelijk alle goeds brengt, is nog niet ten einde; is nog niet aan de 

uittocht en doortocht toe. Er zijn nog zoveel andere mensen dan Petrus, Jakobus en Johannes 

die willen genieten van een bijzondere belevenis. 

Daarom moeten we terug naar het dal. Ons leven gaat verder. En in het dal kom je alle ellende 

van de wereld tegen. Dood, donker, ziekte en zeer, noem maar op! Media vol afschuwelijke 

beelden en verhalen. Mensen met leed in eigen kring. En ieder die in het dal leeft en sterft wil 

ook een topervaring meemaken. Wil ook met hemels licht beschenen worden. Wil iets van de 

opstanding ervaren. Daar is Jezus op uit. Daarom gaat houdt zijn weg daar op de berg niet 

stop. Maar hij gaat verder.  

En wij moeten ook verder. 

 

Hoe dan? Hoe houden we het uit? Hoe komen we er doorheen? Open je ogen. Open je oren. 

Kijk en luister. En zoek verbinding met God door te bidden. 

En vergeet ook niet: We hebben de foto’s nog! We hebben de verhalen nog! 

Je kunt teren op wat je hebt meegemaakt. Je kunt leven van wat je eerder hebt gezien en 

gehoord. De herinnering geeft je vertrouwen, hoop, zicht op opstanding.  

Je weet en vertrouwt, dat de weg door Jezus is voorgegaan en Hij is er door heen gekomen. 

Het lijden is niet uitzichtloos en heeft niet het laatste woord. In strijd en aanvechting koersen 

we op Hem. En in zijn woorden en daden laat Jezus weer zien hoe God een God is van 

'exodus'. Een God die een doorgang biedt, een uitweg uit de duisternis, naar het licht. Hij is 

een bevrijdende God. 
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Je mag terugdenken aan de blijde gezichten. Aan de glans, aan de glimlach op jouw gezicht 

en dat van een ander. 

Zulke ervaringen zijn een herinnering aan wat geweest is. Maar ze zijn even goed een 

voorproefje van wat gaat komen: Pasen, opstanding, leven. 

 

Amen. 

 

Meditatief moment: orgelspel: Sonatina uit Cantate 106 "Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit", 

J.S. Bach 

 

We zingen: Lied 544:1,3 en 5 

 

DIENST VAN HET ANTWOORD 

 

Gebeden: dankgebed – voorbeden – stil gebed – samen bidden van het Onze Vader 

 

Dankgebed 

 

Voorbeden 

 

Stil gebed 

 

Onze Vader 

 

Delen van de bloemengroet: 

… 

Intussen komen de kinderen van de nevendienst terug 

 

Inzameling van de gaven 

Eerste collecte (zwarte zak): Verlaat de gevangenis… en dan? 

Tweede Collecte  (groene zak): is bestemd voor het  werk van de kerk 

Wie dat wil kan de kinderen uit de crèche ophalen. 

Orgelspel tijdens de collecte: Orgelkoraal "Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ",  J.S. Bach 

 

AAN HET EINDE 

 

We zingen (staande) slotlied: ‘Trektocht door de tijd’ vers 2, 3 en 4 van Alfred C. Bronswijk, 

op de melodie van Lied 556) 

 

2. Wij zien hier uit naar licht dat blijvend is. 

En onze ogen speuren in het duister 

naar vonken van uw glans en van uw luister, 

een ster, een vuurvlam in de wildernis. 

 

3. Wij tellen dagen naar wat komen gaat. 

En onze harten vullen zich met leven, 

met de beloften ooit de mens gegeven, 

dat U het bent, die in ons midden staat. 

 

4. Wij leven tastend op uw toekomst aan. 
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En onze monden spreken van de dromen, 

van visioenen, werelden die komen. 

Heer, maak ons klaar, om met U mee te gaan. 

 

Uitzending 

 

Zegen 

 

De woorden van Sint Patrick op St. Patricks Day: 

 

De Heer is voor je, om je de weg te wijzen. 

De Heer is achter je, om je te behoeden voor de streken van het kwaad. 

De Heer is naast je, om je in de armen te sluiten en je te beschermen tegen  

gevaar. 

De Heer is onder je, om je op te vangen, wanneer je dreigt te vallen. 

De Heer is met je, om je te troosten, wanneer je verdriet hebt. 

De Heer is om je heen als een beschermende muur, wanneer anderen over je  

heen vallen. 

De Heer is boven je, om je te zegenen. 

Zo zegent je God. 

Nu. 

Vandaag. 

Tot in eeuwigheid. 

 

Gemeentezang: Amen, amen, amen! (Lied 431C) 

 

Orgelspel: Trio in C - Georg Andreas Sorge (1703-1778) 

 

Inzameling van de gaven bij de uitgang voor nieuwe geluidsapparatuur voor de band 

 

 


