
 

 
 

Zondag 11 september 2022 
 

Laten we zingen! 
 

 
 

 
Voorganger:  Franck Ploum  
Organist:   Willie den Hollander 
Schriftlezer:  Piet Slagtveld 
Koster:  Jan Mosselman 
 
 
 
Orgelspel   
 
Opening en mededelingen door de kerkenraad 
 

 Allen gaan staan – indien mogelijk 
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Openingslied - Vrede voor jou 
t. J. van Opbergen – m. Zomaar een dak LB 276 

 

 
 
Niemand komt hier vrij van het kwade,  
niemand gaat hier straks weer vrijuit.  
Niemand te veel, niemand te weinig,  
niemand te groot geen één te klein;  
dit wordt beleefd in woord en gebaar,  
tot ooit en overal wij leven voor elkaar.  
 
 

Drempeltekst 
 

Ik-zal is de God – die stem 
die ons voert door ruige oorden  
naar de bron van zijn woord. 
Dank daarvoor en gezegend 
Gij die uw gemeente bijeenhoudt. 
  
 Psalm 100 – vrij  (Huub Oosterhuis) 

 
 

 

  Gemeente gaat zitten 
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Vervolg lied – Vrede voor jou – couplet 3 
 

Jij die ons kent, Jij die ons aanvoelt,  
Jij die de hele wereld draagt:  
Kom naar ons toe, leer ons te leven,  
help ons te zien wat ieder vraagt;  
tijd om te leven, kans om te zijn;  
een plek om nu en ooit  
gezien, aanvaar te zijn.  
 
Ten geleide  - stilte - gebed 
 
Lied om vrede  
t. F. Ploum – m. A. Oomen LB 924 

 

 
 

Kom Geest van liefde en van moed  
open het hart van diegenen  
voor wie geen leven er toe doet,  
die liefde doet verstenen.  
Laat jouw Woord in hen binnen gaan  
dat toch tot bloei mogen komen  
steden van eeuwige vrede.  
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Dat wij niet lopen in de ban  
van steeds weer oorlogswerken.  
Maar dromen blijven dat het kan  
eind aan het recht van de sterken.  
Jouw droom die ooit wordt waargemaakt  
geluk groeit op de aarde  
niemand die vlucht voor een wapen.  
 
 
Psalm 9 – na-geschreven  Gert Bremer  
 

Voor jou wil ik zingen, 
voluit een lied van verwondering 
om wat Jij gedaan hebt. 
Vol van Jou en opgetogen, steekt het Jou in de hoogte 
want mijn belagers blazen de aftocht. 
Struikelend voor jouw aanblik 
blijven ze nergens meer. 
Jij bent voor mij opgekomen 
als een rechtvaardige rechter die zitting houdt. 
Die van God los zijn worden terecht gewezen 
en onrechtbedrijvers komen aan hun einde. 
Hun namen? Voor altijd uitgewist. 
Waar ze woonden? Alleen nog puinhopen  
en niemand die meer aan ze denkt.  
Zo gaat dat dus. 
Maar de Ene blijft, 
zal rechtvaardig zijn, altijd en voor iedereen: 
voor verdrukten Veilige Hoogte, Toevlucht in de Nood. 
Zo is Jouw naam en wie daarop bouwt is nooit alleen. 
Zing dan voor die Ene 
vertel aan iedereen 
dat de noodkreet van onderdrukten is verstaan. 
 
 

Lied 324 – Wat vrolijk over U geschreven staat  
 
 



4 
 

Psalm 101 – vrij    Huub Oosterhuis 
 

En weer zingen, maar nu 
zo zacht mogelijk. 
 
Ik wil de laatste waarheid: 
dat Gij tot mij komt, ooit.   
Ik zal mij stil maken, 
wachten in mijn binnenste kamer. 
 
Ik gedoog niet één onwaar woord 
ik wil het zuiverste daglicht  
niets van laster, spot, inbeelding,  
hoogmoed, hoon. 
 
Ik wil vertoeven 
in het land der transparanten 
mijn ogen zoeken de weerloze echten –  
geef mij een doorzichtig huis. 

 
 Iedere morgen een nieuw begin 
 woorden die openbloeien 
 waar ik in wonen kan, veilig 
 met wie dan ook die mij lief is. 
  
 En weer zingen, ook nu  
 zo zacht mogelijk. 
 
 
Toespraak 
 
Orgelspel 
 
Lied 773 - Van grond en vuur 
 
Voorbede – stil gebed  
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Hier begint de dienst van de tafel 
 

Gij God van vriendschap en trouw 
 die zichtbaar wordt in mensen  
 die ons optilt uit teleurstelling en doemdenken. 
 
 Gezegend Gij om het dagelijks brood dat wij eten 
 maar meer nog voor brood en wijn gedeeld 
 met allen die roepen om mensenrecht en levenskracht. 
 
 Gezegend omwille van die ene mens 
 die tot vandaag zichtbaar wordt waar leven wordt gedeeld 
 die wij gedenken in het breken en delen van brood en wijn. 
 
Tafellied - Ik zie de hemel opengaan  
t. J. van Opbergen – m. A.R. Reinagle  
 

 
 

Ik zie de wereld omgekeerd,  
het laagste bovenaan,  
het ongeziene in het licht,  
uit niets groeit Gods bestaan.  
 
Ik zie het lang beloofde land,  
waar alles wordt gedeeld,  
van grond tot licht van steen tot brood,  
wij zijn Gods evenbeeld.  
Ik zie een stad van puur kristal,  
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de leugens zijn voorbij.  
Wij leven in doorzichtigheid –  
Gods waarheid leven wij.  
 
Ik zie de aarde vol sjaloom,  
de ongeest weggeleefd.  
Ontmaskerd staan wij voor elkaar,  
en zie, de vrede leeft.  
 

Breken en delen brood en wijn, 
voorsmaak van wat komen gaat: 
aarde vredesoord voor al wat leeft, 
toekomst die reeds nu in ons begint 

 
 
Breken en delen – in de kring  
 
Onze Vader – met open handen naar elkaar 
 
 
Slotlied – Aan onszelf teruggegeven 
t. M. de Bruijne – m. M. Evertse 
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Beeld dat wij nu in ons dragen, stralend licht dat onze dagen  
richting geeft door wat wij zagen, lijf en geest  
voelen in de diepste lagen  heelheid die geneest.  
 
 
Afscheid en Zegenbede 
 
 
Vervolg lied ‘Aan ons zelf teruggegeven’  
 

Volheid hebben wij ervaren waar w’ in vrede samen waren,  
onze onrust kon bedaren, aangeraakt  
door de hemel die de aarde vasthoudt en bewaart.  
 
Vleug van eeuwigheid, ontloken in een schepping zo gebroken,  
hoop als vonken aangestoken om ons heen.  
Tijd van gaan is aangebroken, wij gaan niet alleen. 
 
 
Orgelspel  

 
 

Collecten bij de uitgang 
 

 
 

Welkom in het kerkcentrum  
voor ontmoeting en gesprek 

en presentatie van de liedbundel  
 
 

 


