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 Welkom en mededelingen 
Aansteken van de kaars en een moment van stilte 

 
Openingslied: ZZZ 108 ‘Wij zoeken U als wij samenkomen’ vers 1 en 2  

 
  Wij horen U in de oude woorden,  
  hopen dat wij uw stem verstaan,  
  hopen dat zij voor ons gaan verwoorden  
  waarheid en leven, de bron van bestaan. 
 
Begroeting 

 
We zingen vers 4 van hetzelfde lied (ZZZ 108)  
 

 Wij vragen U om behoud en zegen,  
 hopen dat Gij ons bidden hoort,  
 hopen dat Gij ons adem zult geven:  
 geestkracht die mensen tot vrede bekoort. 

  
 Aanroeping met de woorden van het gedicht ‘Al-afwezige’ van   
 Marjoleine de Vos  

 
We zingen ZZZ 218 ‘Verborgen God’   
 



 
Lezing uit Psalm 28 in een bewerking van Karel Eykman  
We zingen uit het Liedboek lied 197 ‘Gij die het sprakeloze bidden hoort’    

Inleiding  
We luisteren naar ‘Pelgrimsgebed’ gezongen door Amanda Strydom 

 
 Vader God U ken my naam 
 My binnegoed en buitestaan 
 My grootpraat en my klein verdriet 
 My vashou aan als wat verskiet. 
 
 U ken my vrese en my hoop 
 Die pad wat ek so kaalvoet loop 
 Die pad het U lankal berei 
 U maak die pad gelyk vir my. 
 
 Alle pelgrims keer weer huistoe 

 Elke swerwer kom weer tuis 
 Ek verdwaal steeds op U grootpad 
 Soekend na U boardinghuis. 
 

 Overweging: ‘Het verlangen naar een adres’ 
 

Muziek: ‘Dank sei dir Herr’ van G.F. Händel op orgel 
 

Gebed   
 

Slotlied: ZZZ 252 ‘De vrede van Christus’   
 
  Behoed en bewaar Jij ons, lieve God  
  wijs Jij ons de goede wegen. -  
  Wil in de woestijn het manna zijn,  
  omgeef Jij ons met jouw zegen.  
 
  Behoed en bewaar Jij ons, lieve God  
  wees met ons in al het lijden,  
  Wees warmte en licht, een menslijk gezicht  
  nabij ons in donkere tijden.  
 
  Behoed en bewaar Jij ons, lieve God,  
  en geef geloof en vertrouwen:  

  een vlam die niet dooft, in vrede gelooft,  
  Geef dat wij daar zelf aan bouwen.  
 
  Behoed en bewaar Jij ons, lieve God,  
  omgeef Jij ons met jouw zegen.  
  Wil in de woestijn een bron voor ons zijn  
  en zet ons op nieuwe wegen.  

 
Zegen 

  Doven van de kaars 

 


