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Een lied kan een geheim bewaren, 

het is een bron in de woestijn, 

een woord soms rijpt het met de jaren, 

en glanst als water, gloeit als wijn.” 
 

Tekst Jaap Zijlstra 

 
 
 
 
 
 
 
Deze dienst is voorbereid door de Taakgroep Vieren met teksten 
en liederen over recht en onrecht, vertrouwen en troost, toekomst 
en vrede. 
Organist/pianist:    mw. Diny Kotterer 
m.m.v.:                    mw. Hesselina Gelling en dhr. Hans Kiesewetter, 
                                  zang en mw. Marjoke Berendsen, blokfluit 
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Welkom en mededelingen 
 
We gaan staan en worden stil. 

 
Bemoediging:   Onze hulp is in de naam van de Heer 
  DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
  Die trouw blijft tot in eeuwigheid  
  DIE NIET LOSLAAT HET WERK VAN ZIJN HANDEN 
 
Drempelgebed: Gij wacht op ons totdat wij opengaan voor U. 
  Wij wachten op uw woord dat ons ontvankelijk maakt 

  Stem ons af op uw stem,  
  Stem ons af op uw stilte 
 
Openingslied: NLB 601: 1, 2 en 3 
 
Kinderen gaan naar de kindernevendienst 
Lied: Uw woord is ….. 
 

Inleiding op de dienst 
 
Tekst en liederen over recht en onrecht 
Lezing:  Jesaja 10: 1-3 en Jesaja 32: 1-2 
 
NLB 1001: couplet 1 door solisten,  2 en 3 allen 
 
NLB 828: 1 door solisten, 2 en 3 allen 
 
NLB 925, gezongen door soliste met fluitbegeleiding  

 
Meditatief moment met fluitspel  
De fantasie van Georg Philipp Telemann begint met een lange noot 
(het Licht) die als het ware de melodie aanstoot. Deze komt in andere 
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versie een paar maal met zachtheid terug om te resulteren in een 
melodieus tweede deel.  
 
Tekst en liederen over troost en vertrouwen 
Lezing: Psalm 121 
NLB 221: 1, 2 en 3 
 
 

NLB 321: 1-7 in beurtzang, 1 allen, 2 vrouwen, 3 mannen, 4 solisten,  
5 vrouwen, 6 mannen en 7 allen.  
 
Gaven en gebeden  
(Youtube filmpje ‘Onze Vader verborgen’) 
 
Tekst en lied over toekomst en vrede 
Lezing: Jesaja 11: 1-2, 5-9a 
Tekst: Wolf en lam 
 
NLB 809, 5 keer, 1e keer solisten, 2e keer allen, daarna 3 x in canon 
 
Zegen: In ons hart en in ons huis 
 DE ZEGEN VAN GOD 
 In ons komen en in ons gaan 
 DE VREDE VAN GOD 
 In ons leven, op onze zoektocht, 
 DE LIEFDE VAN GOD 
 Bij het einde, nieuw begin 
 DE ARMEN VAN GOD OM ONS TE ONTVANGEN, 
 THUIS TE BRENGEN. 
 AMEN 
 

 


