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Maak ons uw brood, breek ons voor allen,
U bent de vredevorst.
refrein:
Christus, ons licht
schijn door ons heen, schijn door het duister.
Christus, ons licht,
schijn ook vandaag, hier in uw huis.
4

Zoekend naar troost zijn velen dakloos,
zoekend naar warmte zijn velen koud.
Maak ons een huis van levende stenen,
schuilplaats door U gebouwd.
refrein:
Christus, ons licht
schijn door ons heen, schijn door het duister.
Christus, ons licht,
schijn ook vandaag, hier in uw huis.
VOORBEREIDING
Thema: Kennen en kennen is twee... over Psalm 139
Voorganger: ds. Harry Gijsen
Organist: Adrie van der Padt
Lied 1005
1
Zoekend naar licht hier in het duister,
zoeken wij U, waarheid en kracht.
Maak ons uw volk, heilig, vol luister,
schijn in de donkere nacht.
refrein:
Christus, ons licht
schijn door ons heen, schijn door het duister.
Christus, ons licht,
schijn ook vandaag, hier in uw huis.
3

Zoekend naar brood lijden zij honger,
zoekend naar water lijden zij dorst.

welkom en afkondigingen
Bericht van overlijden gemeente gaat staan
Iied: 961
Niemand leeft voor zichzelf
niemand sterft voor zichzelf.
Wij leven en sterven voor God onze Heer,
aan Hem behoren wij toe.
intochtslied
Zingen: Psalm 98: 1 en 2
1
Zing een nieuw lied voor God de Here,
want Hij bracht wonderen tot stand.
Wij zien Hem heerlijk triomferen
met opgeheven rechterhand.

Zing voor de Heer, Hij openbaarde
bevrijdend heil en bindend recht
voor alle volkeren op aarde.
Hij doet zoals Hij heeft gezegd.
2

Ja Hij is ons getrouw gebleven,
Hij heeft in goedertierenheid,
naar de belofte eens gegeven,
het huis van Israël bevrijd.
Zijn volk is veilig in zijn handen.
Hij heeft zijn heerlijkheid ontvouwd.
Zo werd tot in de verste landen
het heil van onze God aanschouwd.

refrein:
Christus, ons licht
schijn door ons heen, schijn door het duister.
Christus, ons licht,
schijn ook vandaag, hier in uw huis.

moment van stilte

Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen
zoekend naar hoop, troost in uw woord.
Spreek door ons heen tot de verdrukten,
zo wordt uw stem gehoord.
refrein:
Christus, ons licht
schijn door ons heen, schijn door het duister.
Christus, ons licht,
schijn ook vandaag, hier in uw huis

Bemoediging

5

v.
g.
v.
g.

Onze hulp is in de Naam van de Heer
die hemel en aarde gemaakt heeft.
die trouw houdt tot in eeuwigheid,
en niet laat varen de werken van zijn handen.
groet
v.
genade zij u en vrede van God, de Vader, Zoon en Heilige
Geest.
g.
Amen.
(gemeente gaat zitten)
drempelgebed
Afgesloten met: Lied 1005 (Nederlandse tekst) 1, refrein, 2, refrein en
5 refrein
1

Zoekend naar licht hier in het duister,
zoeken wij U, waarheid en kracht.
Maak ons uw volk, heilig, vol luister,
schijn in de donkere nacht.

2

Met zoveel gaven aan ons gegeven,
voor zoveel leed, zoveel gemis.
Maak ons uw dienaars, leer ons te delen,
totdat uw rijk hier is.
refrein:
Christus, ons licht
schijn door ons heen, schijn door het duister.
Christus, ons licht,
schijn ook vandaag, hier in uw huis.
Gebed om ontferming
afgesloten met 301k
Kyrie eleison. / Kyrie eleison.
Christe eleison. / Christe eleison.
Kyrie eleison. / Kyrie eleison

Glorialied Zingen: Lied 305: 1 en 2
1
Alle eer en alle glorie
geldt de luisterrijke naam!
Viert de vrede die Hij heden
uitroept over ons bestaan.
Aangezicht vol van licht,
zie ons vol ontferming aan!
2

Alle eer en alle glorie
geldt de Zoon, de erfgenaam!
Als genade die ons toekomt
is Hij onze nieuwe naam.
Licht uit licht, vergezicht,
steek ons met uw stralen aan!

HOREN
Gebed om de Heilige Geest
Geen kindernevendienst en TNT, maar wel wordt door de ouderling
van dienst de kaars voor de kinderen aangestoken.
We lezen Psalm 139
Zingen 416
1
Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen
Ga met God en Hij zal met je zijn.
2

Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

3

Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

4

Ga met God en Hij zal met je zijn,
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Inleiding
Tijdens zijn gevangenschap vraagt Bonhoeffer een predikant in de
Evangelische kerk (staatskerk) die stelling had genomen tegen het
Duitse Nationaal Socialisme en de Bekennende Kirche had opgericht
en daardoor in de gevangenis gekomen was, zich af:
Wie ben Ik?
Wie ben ik? Ze zeggen me vaak
dat ik kalm, blij en zeker
uit mijn cel kom,
als een landheer uit zijn burcht.
Wie ben ik? Ze zeggen mij vaak,
dat ik vrij, vriendelijk en verstandig
met mijn bewakers spreek,
als had ik het voor het zeggen.

Wie ben ik? Ze zeggen mij ook
dat ik gelijkmoedig, glimlachend en fier
de ongelukkige dagen verduur,
als iemand die gewend is te winnen.
Ben ik dat werkelijk, wat anderen van mij zeggen?
Wordt mijn ik bepaald door wat anderen over mij denken en zeggen?
Het heeft zeker een grote invloed, maar is het
dat helemaal?

Bonhoeffer gaat verder:
Of ben ik slechts wat ik zelf van mij weet?
onrustig, vol verlangen, ziek als een vogel in een kooi,
naar adem snakkend, alsof iemand mij de keel dichtkneep,
hongerend naar kleuren, naar bloemen, naar vogelstemmen,
dorstend naar goede woorden, naar menselijke nabijheid,
bevend van woede om willekeur en de onnozelste krenking,
rusteloos wachtend op grote dingen,
onmachtig bezorgd om vrienden die eindeloos ver weg zijn,
te moe en te leeg om te bidden, te denken, iets te doen,
uitgeput en bereid van alles afscheid te nemen?
Ben ik hoe ik mezelf zie? Dat is soms wel heel anders dan dat
anderen mij zien! Ik val mezelf zo vaak tegen! Of misschien vind ik
mezelf wel heel geweldig! Bonhoeffer gaat verder:
Wie ben ik? Deze of gene?
Ben ik dan vandaag deze en morgen een ander?
Ben ik beide tegelijk? Voor mensen een schijnheilige
en voor mezelf een verachtelijk kleinzerige zwakkeling?
Of lijkt wat nog in mij is op een verslagen leger
dat in wanorde zwicht voor een reeds behaalde
overwinning?
Ja, wie zijn we nu eigenlijk? Wie ben ik zelf?
Bonhoeffer eindigt:
Wie ben ik? Eenzaam vragen drijft de spot met mij.
Wie ik ook ben, Jij kent mij, van Jou ben ik, o God!
Wie ben ik? Is dit niet ook de vraag die achter psalm 139 ligt?
Ik denk het...
We zingen Psalm 139, 1, 2, 3 en 4
1
Heer, die mij ziet zoals ik ben,
dieper dan ik mijzelf ooit ken,
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,
Gij volgt mij waar ik zit of sta.
Wat mij ten diepste houdt bewogen,
‘t ligt alles open voor uw ogen.

2

Gij zijt zo diep vertrouwd met mij:
wie weet mijn wegen zoals Gij?
Gij kent mijn leven woord voor woord,
Gij hebt mij voor ik spreek gehoord.
Ja overal, op al mijn wegen
en altijd weer komt Gij mij tegen.

3

Waar zou ik vluchten voor uw Geest?
Gij sluit mij in, ik ben bevreesd.
Gij legt uw hand op mij, Gij zijt
zo dichtbij met uw majesteit,
zo ver en zo met mij verbonden:
hoe kan ik uw geheim doorgronden?

4

Waar vlucht ik voor uw aangezicht?
Al steeg ik op in ‘t hemels licht,
al daalde ik tot de doden af,
Gij zult er zijn, zelfs in het graf.
Gij blijft mij, God, in alle dingen,
altijd en overal omringen.

Eerste overdenking over Psalm 139
Zingen Psalm 139: 5, 6, 7 en 8
5
Al nam ik voor mijn vlucht te baat
de vleugelen van de dageraad,
al woonde ik aan de verste zee,
uw hand gaat altijd met mij mee.
Waar ik de vleugels uit zou spreiden,
Gij houdt mij vast, Gij blijft mij leiden.
6

Wanneer ik mij geborgen dacht
in ‘t vallend duister van de nacht,
werd dan de nacht niet als het licht?
Hier lig ik voor uw aangezicht,
o God, hoe licht is zelfs het duister,
de nacht een dag die blinkt van luister.

7

Gij hebt mij immers zelf gemaakt,
mij met uw vingers aangeraakt,
met toegewijde tederheid
mijn nieren en mijn hart bereid,
mij in de moederschoot geweven,
mij met uw wonderen omgeven.

12

8

Ik loof U die mijn schepper zijt,
die met uw liefde mij geleidt,
Gij hebt mijn oerbegin aanschouwd,
in ‘t diepst der aarde opgebouwd.
Niets blijft er voor uw oog verborgen.
Ja, Gij omringt mij met uw zorgen.
Tweede overdenking Psalm 139

Derde overdenking Psalm 139

Tweede overdenking Psalm 139
Zingen Psalm 139: 9, 10, 11 en 12
9
Gij zijt mij overal nabij,
uw ogen waken over mij
van toen ik vormloos ben ontstaan.
Gij wist hoe het zou verder gaan.
Ja, in uw boek stond reeds te lezen,
wat eens mijn levensweg zou wezen.
10

11

O God, verwerp het boos geslacht,
op leugen en verraad bedacht.
Wijk van mij, die het kwade doet,
uw handen zijn vol vuil en bloed.
Gij die Gods naam durft uit te spreken
en tegen Hem het hoofd opsteken.

Zingen: Psalm 139: 13 en 14
13
Zou ik niet haten, die U haat,
de wijsheid van uw weg verlaat
en opstaat tegen U? Hij is
een kind van kwaad en duisternis.
Uw vijanden die U verlaten,
hoe zou ik hen, o Heer, niet haten?
14

Doorgrond, o God, mijn hart; het ligt
toch open voor uw aangezicht.
Toets mij of niet een weg in mij
mij schaadt en leidt aan U voorbij.
O God, houd mij geheel omgeven,
en leid mij op de weg ten leven.

O God, hoe diep verwonderd ga
ik uw volmaakte wijsheid na.
Hoe schoon is alles wat Gij doet.
Hoe kostelijk in overvloed
zijn uw onpeilbare gedachten,
ik overdenk die al mijn nachten.

DIENST VAN GAVEN EN GEBEDEN
Dankgebed en voorbeden

Gedachten ongeëvenaard
hebt Gij, o God, geopenbaard
in al de werken van uw hand gedachten talloos als het zand.
Als ik ontwaak, Gij blijft mij leiden,
Ik vind U altijd aan mijn zijde.

Collectes

stil gebed
Onze Vader
1e collecte : Diaconie
2e collecte : Beheer en onderhoud

Zingen: Lied 657: 1, 3, 4
1
Zolang wij ademhalen
schept Gij in ons de kracht
om zingend te vertalen
waartoe wij zijn gedacht:
elkaar zijn wij gegeven
tot kleur en samenklank.
De lofzang om het leven
geeft stem aan onze dank.
3

Het donker kan verbleken
door psalmen in de nacht.
De muren kunnen vallen:
zing dan uit alle macht!
God, laat het nooit ontbreken
aan hemelhoog gezang,
waarvan de wijs ons tekent
dit lieve leven lang.

4

Ons lied wordt steeds gedragen
door vleugels van de hoop.
Het stijgt de angst te boven
om leven dat verloopt.
Het zingt van vergezichten,
het ademt van uw Geest.
In ons gezang mag lichten
het komend bruiloftsfeest.

wegzending en zegen
Amen (gezongen)
3e collecte : Zinterest

U bent na afloop van de dienst welkom in de tuin of in de gemeente
zaal voor een kopje koffie of thee. Voor de kinderen is er limonade.

