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INSTEKEN HUISLITURGIE ZONDAG 22/3/2020 
 

[Toonzetting...] 
Dit éne weten wij. 
En aan dit één 
houden wij ons vast 
in de duistere uren. 
 
Er is een woord, dat eeuwiglijk zal duren. 
En wie 't verstaat, die is niet meer alleen... 
 
Henriëtte Roland Holst  
 
 

[Openingsgebed - 'Nachtgebed'] 
  
Naar U klimt mijn ziel. 
Richt mij, beur mij op. 
Nacht staat om mij heen, 
hoge blinde muur. 
  
Woeste dalen door 
dwaal ik in mezelf. 
Uit uw richting weg. 
En géén stem, géén woord. 
  
Als een steen lig ik 
in de diepste diepten.. 
Buiten het bereik van uw licht. 
Zwarter was géén nacht. 
  
Maar de dag komt aan... 
Morgen zal het zijn. 
Gloed van nieuw begin. 
  
Aangezicht van gloed 
dat de wolken scheurt. 
Woord dat ruimte schept, 
toekomst, wijd licht land. 
  
Waar gerechtigheid 
als rivieren stroomt. 
Waar een wijnstok bloeit 
tegen klippen op. 
  
Toon mij niet vergeefs  
wat mijn ziel verlangt. 
Geef dat ik volhard 
in uw vergezicht. 
  
Huub Oosterhuis - 'Levende die mij ziet' p. 14 
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[Psalm 4] 
Hoor mij, wees niet doodse stilte. 
Geef mij antwoord als ik roep. 
  
Uit mijn afgrond hoor mij roepen, 
geef mij ruimte wijd als hemel. 
  
Hier nu hoor mij. Kom tevoorschijn. 
Niet om 't één of ander roep ik. 
  
Om een nieuwe aarde schreeuw ik 
als een vrouw in barensweeën. 
  
Zal ik ooit nog veilig wonen 
slapen in een droom van vrede? 
  
Ja, ik zal nog - geef mij antwoord. 
Hoor mij. Wees niet doodse stilte. 
  
Huub Oosterhuis -  vertaling van psalm 4 -  '150 psalmen vrij'  p.13   
 
 
 

[Lezingen van de 4de zondag vd Vasten] 
Verbonden met alle Christenen wereldwijd... 
  
-Exodus 17, vers 3-7: Mozes leidt zijn volk, maar het volk verwijt hem en twijfelt... 
-Psalm 95 - De rots van ons behoud zijt Gij. 
-Johannes 4, vers 5-15: Jezus en de Samaritaanse vrouw - Ik geef je 'levend water'... 
 
 
 
Uit Psalm 95 - naar H. Oosterhuis 
  
De rots van ons behoud zijt Gij. 
Wij zijn nieuwe eeuwen ingegaan... 
We ruimen puin, tellen de lijken... 
  
Was het maar waar 
dat we nog konden geloven. 
Zoals een kudde kent 
de voetstap en stem van haar herder. 
  
De rots van ons behoud zijt Gij. 
Gij laat niét af, Gij zegt in stilte-taal: 
'Verhard je niet'. 
  
Wie schamper worden 
vinden geen rust. 
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[Onze Vader] 
Onze Vader verborgen,  
Uw Naam worde zichtbaar in ons. 
uw koninkrijk kome op aarde, 
uw wil geschiede, 
een wereld met bomen tot in de hemel, 
waar water, schoonheid en brood, 
gerechtigheid is en genade. 
  
Waar vrede niet hoeft bevochten, 
waar troost en vergeving is 
en mensen spreken als mensen, 
waar kinderen helder en jong zijn, 
dieren niet worden gepijnigd, 
nooit één mens meer gemarteld, 
niet één mens meer geknecht. 
  
Doof de hel in ons hoofd, 
leg uw woord op ons hart, 
breek het ijzer met handen, 
breek de macht van het kwaad. 
  
Van U is de toekomst kome wat komt... 
 
 
 
 

[Slotgebed - Was jij mijn herder...Ps 23] 
Was Jij mijn herder, 
niets zou mij ontbreken. 
  
Breng mij naar bloeiende weiden, 
doe mij liggen aan vlietend water. 
  
Dat mijn ziel op adem komt, 
dat ik de rechts sporen weer kan gaan 
achter jou aan. 
  
Jij mijn herder? 
Niets zou mij ontbreken. 
  
Moet ik de afgrond in, de doodsvallei, 
ik zal bang zijn.... 
Ben jij naast me 
ik zal niét doodgaan van angst. 
  
Jij hebt de tafel al gedekt - 
mijn spotters,weten niet wat ze zien:  
dat jij mijn voeten wast, ze zalft met balsem. 
Mij inschenkt, drink maar, ...zeg je. 
  
Jij mijn herder? 
Niets zal mij ontbreken 
  
Huub Oosterhuis - Psalm 23, vrij 'Verzameld liedboek' 
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[Lied tot geluk-wensing] 
nvdr. de keuze viel op een makkelijke melodie... 
gelet op de afwezigheid van koor, dirigent en pianist. ;) 
  
Wonen overal nergens thuis. 
Aarde mijn aarde mijn moeders huis. 
Vallende sterren, de schim van de maan. 
Mensen die opstaan en leve ngaan. 
Mensen veel geluk. 
  
Wonen overal even thuis. 
Handel en wandel en huis na huis. 
Loven en bieden op waarheid en waan. 
Wagen en winnen en verder gaan. 
Mensen veel geluk. 
  
Wonen overal bijna thuis. 
Aarde mijn hem mijn vaders huis. 
Stijgende sterren de lach van de maan. 
Mensen die dromend een stem verstaan. 
Mensen veel geluk 
  

[En dan is er koffie...] 
Maar daar zal je zélf moeten voor zorgen, aangezien onze vaste barrista's Marie-Paule Boone en 
Walter Van Walleghem nu ook  huisarrest hebben... 
  
Nog een goeie zondag, 
bij leven en welzijn: 
Tot volgende week... 


