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ORGELSPEL 
 
WELKOM en mededelingen  
 
OPENINGSLIED (de gemeente gaat staan) 
Dit huis een herberg onderweg (melodie psalm 
84) 
 
Dit huis, een herberg onderweg 
voor wie verdwaald in heg en steg 
geen rust, geen ruimte meer kon vinden 
een toevluchtsoord in de woestijn, 
voor wie met olie en met wijn 
pijnlijke wonden liet verbinden, 
dit huis, waarin men smarten deelt, 
weet hoe Gods liefde harten heelt. 
 
Dit huis, waarin een gastheer is 
wiens zachte juk geen last meer is, 
dit huis is tot ons heil gegeven: 
een herberg voor wie moe en mat 
terzijde van het smalle pad 
struikelt en langer niet wil leven – 
plaats tegen de neerslachtigheid, 
een pleister van barmhartigheid. 
 
 
 
 

BEMOEDIGING 
Onze hulp is de Naam van de Heer 
a: die hemel en aarde gemaakt heeft. 
die trouw blijft tot in eeuwigheid 
a: en niet laat varen het werk van zijn 
handen. 
   (de gemeente gaat zitten) 
 
(Vervolg aanvangslied) 
Dit huis, met liefde opgebouwd, 
dit gastenhuis voor jong en oud, 
ligt langs de weg als een oase; 
hier kan men putten: nieuwe kracht, 
hier is beschutting voor de nacht, 
hier is het elke zondag Pasen! 
Gezegend al wie binnengaat  
en hier zijn lasten liggen laat. 
 
GEZONGEN KYRIE GEBED: lied 463 NLB 
In wisselzang: 1-allen, 2-vrouwen, 3-mannen, 
6-vrouwen, 7-mannen, 8-allen 
 
LOFPRIJZING 
Looft de Heer, want Hij is goed! 
a: want zijn goedheid duurt tot in 
eeuwigheid. Amen! 
  
LOFLIED:  Lied 978 : 1, 3, 4 
 
Kort orgelspel  
 
GEZONGEN GEBED VOOR DE LEZING: 
 ‘Lied om licht’ 
(uit ‘Geroepen om te zingen / t. Harry Wouters - 
melodie Licht dat ons aanstoot in de morgen, NLB 
601) 

 
1 Om licht te zien zijn wij gekomen,  
een krans van mensen wereldwijd  
die waakzaam van de vrede dromen  
en werken aan gerechtigheid.  
Ontsteek het vuur opdat wij horen  
het lied dat zingt in alleman  
tot nieuwe mensen zijn geboren:  
Vrienden met vrede hand in hand.  
 
2 Om licht te zijn voor alle landen,  
een gloed die warmte geeft en hoop,  
een bron van brood in alle handen:  
de hemel houden wij ten doop.  
Kom aan het licht, kom weer tot wereld, neem 
wanhoop weg en duisternis,  
laat zonder last van leugens leven  
het mensenkind dat toekomst is. 
 



LEZING Psalm 84 
Tekst uit Bijbel in gewone taal: 

 
Psalm 84 
Het is goed in het huis van de Heer 
2Ik houd van uw huis, machtige Heer! 
3Ik verlang naar uw tempel, levende God. Met 
heel mijn hart wil ik bij u zijn. 
4Machtige Heer, mijn koning, mijn God, zelfs 
mussen wonen in uw tempel. 
Zwaluwen maken een nest bij uw altaar, ze 
zorgen er voor hun jongen. 
5Gelukkig zijn mensen die wonen in uw huis, 
want zij kunnen u altijd danken. 
6Gelukkig zijn mensen die verlangen naar u, 
want bij u vinden ze kracht. 
7Als ze door droge velden lopen, worden die 
groen en fris. 
Uw regen laat alles weer groeien.  
8Ze worden steeds sterker, 
ze gaan door tot ze in Sion zijn. Daar zullen ze 
u ontmoeten, God. 
 
De Heer beschermt zijn volk 
9Heer, machtige God, hoor mijn gebed. God 
van Jakob, luister naar mij! 
10God, bescherm ons toch, en zorg goed voor 
uw koning. 
11Ik ben liever één dag in uw tempel dan 
duizend dagen ergens anders. 
Ik ben liever buiten bij de deur van uw huis dan 
binnen bij slechte mensen. 
12Heer, onze God, u leidt ons, u beschermt ons. 
U bent goed voor ons, u maakt ons sterk. 
U geeft ons geluk als wij leven zoals u dat wilt. 
13Machtige Heer, gelukkig zijn mensen die 
vertrouwen op u! 
 
 
LIED :  (A.C. Bronswijk, m. Ps 89) 
 
Ik zie in zomerlicht  
de glimlach van de bron, 
Waaruit het leven stroomt  
als stralen van de zon. 
Ik hoor in vogelzang  
het lied van deze aarde, 
Getoonzet uit plezier,  
gestemd op nieuwe waarden. 
De schepping zingt het uit  
en nodigt mij ten leven 
als mens, die lied en licht  
en zomer door wil geven. 
 
 
 
 
 
 

 
U bent het kloppend hart  
in al wat leeft en bloeit. 
In kleuren, duizendvoud,  
als aan een droom ontgroeid. 
U wordt geprezen door  
de wolken en de winden. 
Door vis en klein insect  
en witte akkerwinde. 
Zij spellen uw bestaan  
in woordeloos belijden. 
U bent de zomerzon  
en ook mijn oorsprong beide. 
 

DE ZOMER,  
een tekst van Guy Dilweg 
 
LIED : Een zomerlied  
(tekst A.Bronswijk, mel. lied 864 NLB: Laat ons 
de Heer lofzingen) 
 
De bloemen en de bomen,  
zij spellen ons ‘t geheim, 
dat zomerlicht zal komen,  
de aarde nieuw zal zijn. 
Al vloeien er nog tranen,  
of waait er tegenwind, 
de bloesem wil beamen:  
God is steeds mens-gezind. 
 
Het lied dat vogels zingen  
spreekt over levensmoed, 
het wil de mens omringen  
met klanken, blij en goed. 
Al heerst er soms nog schaduw  
of buigt ons hart zich neer, 
het zomerlied belijdt ons:  
God, u bent onze Heer. 
 
Kort orgelspel tussen twee liederen 
 
LIED 98: 1 en 3 
 
GEBEDEN:  
 
We zingen ons dankgebed: lied 218 NLB 
 
Voorbeden - Stil gebed – Onze vader 
 
ORGELSPEL  en 
COLLECTEN 1. Diaconie, 2. Kerk 
 
 
 
 
 
 
 
 



SLOTLIED 416 NLB (staande gezongen) 
 
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 Hear, wês mei ús oant in oare kear, 
wol ús mei Jo wjukken hoedzje, 
stypje as de stoarmen woedzje, 
Hear, wês mei ús oant in oare kear. 
 
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 Hear, wês mei ús oant in oare kear, 
as wy wurch en warleas binne, 
lit ús dan troch Jo oerwinne, 
Hear, wês mei ús oant in oare kear. 
 
 
Bevelen wij elkaar in de hoede van de 
Eeuwige 
met het lezen en zingen van lied 430 NLB 
 
1 x orgel, 1 x allen 

 
 

Voor wie zoeken in de stilte 
naar een vuur voor hart en handen: 
 
allen: 

 
 
Voor wie zingen op Gods adem van de hoop 
die niet zal doven: 
 
allen: 

 
 
Voor wie roepen om vrede, van gerechtigheid 
dromen: 
 
allen: 

 
 
 
 
 

 
Voor wie wachten in vertrouwen dat de liefde 
zal blijven: 
 
allen: 

 
 
 
Het licht van Gods ogen gaat over ons op! 
De zon van zijn vrede als een nieuwe dag! 
 
allen: 

 
 
Gezongen 3x Amen 
 

 
 
 


