
1 

 

Viering van boete 
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ORDE VAN DIENST 
Opening 
 
Onder het aansteken van de kaarsen wordt gezongen: 
(staande) 
 
Als alles duister is  
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Openingsvers 

 
V    Onze hulp is de naam van de Heer 
       die hemel en aarde gemaakt heeft. 
 
A Die trouw blijft tot in eeuwigheid 
       en nooit laat varen het werk van Zijn handen. 
 
V God, wij hebben U nooit gezien,  

maar U roept ons: ‘Mens, waar ben je?’  
 

A U laat ons niet los.  
U klopt bij ons aan.  
 

V Kom dan, hier zijn wij.  
Wonen willen wij in uw geborgenheid.  
 

A U geeft ons ogen om te zien  
en oren om te horen.  
 

V Verdrijf de angst uit ons hart  
en laat ons zien wie we zijn:  
 

A mensen die gehoor geven aan U  
en hun hoop stellen op U. 
  

V Neem ons bij de hand en breng ons thuis  
in het gemeenschappelijk huis dat U voor ogen staat.  
 

A In uw licht willen wij gaan.  
In uw ruimte zijn wij vol vertrouwen.  

(allen zitten) 
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Zingen:  Lied  860  
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3. Geef wie is uitgestoten, 
geborgenheid ontbeert 
een huis, een naam en warmte 
en alle eer.  
Refr 

 

4. Het huis dat wij bewonen, 
ons lichaam in de tijd: 
geef vrede alle dagen, 
ook in de strijd. 
 Refr. 
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Psalm 130     Hans Bouma 
 
V Steeds dieper zak ik weg, 

onheil overweldigt me. 
 
A Ik roep en ik roep - 

God, hoort Gij mij nog? 
 
V Steeds dieper zak ik weg, 

onheil overweldigt me. 
 
A Ik roep en ik roep - 

God, hoort Gij mij nog?  
 
V Laat dit toch niet mijn einde zijn. 

Hecht waarde aan mij. 
 
A O een woord van U, 

een glimp van een nieuwe dag! 
Ik verga van verlangen. 

 
V Sta niet stil 

bij wat ik misdeed - 
dan ben ik verloren. 
Laat dit toch niet mijn einde zijn. 
Hecht waarde aan mij. 

 
A O een woord van U, 

een glimp van een nieuwe dag! 
Ik verga van verlangen. 
 
Sta niet stil 
bij wat ik misdeed - 
dan ben ik verloren. 
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Zingen Koor: Psalm 103II  GvL   (Allen refrein) 
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Lezing 
 
Overweging 
 
Muziek op de lier 
 
Lied: koorzang: G94 Dat ik aarde zou bewonen  
Dat ik aarde zou bewonen…  Huub Oosterhuis  

1 Dat ik aarde zou bewonen, 
niet op vleugels als een arend, 
niet in schemer als een nachtuil, 
niet kortstondig als een bloem, 
 

4  met een neus vol levensadem, 
met een buik vol van begeren, 
met een hoofd niet in de wolken, 
wel geheven naar de zon 
 

2 niet op vinnen onder water, 
niet gejaagd en niet de jager, 
niet op hoeven, niet op klauwen, 
maar op voeten, twee 
 

5 om te overzien die aarde, 
haar te hoeden als een kudde, 
haar te dienen als een akker, 
en te noemen bij haar naam 

 

3 om de verte te belopen, 
om de horizon te halen, 
en met handen die wat kunnen, 
kappen, ruimen, zaaien, oogsten, 
 

6 Dat ik ben niet meer of minder, 
dan een mens, een kind van mensen, 
een van velen, een met allen, 
groot en nietig, weerloos vrij, 
 



9 

 

7 om te zijn elkaar tot zegen, 
om te gaan een weg van dagen, 
liefdes weg, die ooit zal leiden, 
naar een menselijk bestaan. 

 

Gewetensonderzoek 
 

V Wij roepen tot U vanuit de diepte, 
van uit al wat duister is in ons en om ons heen. 
God luister naar ons 
als wij onszelf niet meer verstaan 
en geen toegang vinden tot de ander, 
als de zwakheid van de wereld ons te machtig wordt. 

A Zend ons dan uw woord van vrede. 

V Geef ons geduld met onze tekorten, 
leg in ons hart de vergeving voor alles waaraan wij schuldig 
zijn 
tegen U en elkaar en geef ons de hoop die tegen alles in 
stand houdt in deze wereld. 

A God, wij geloven. 
Kom ons klein geloof te hulp. 

V Vergeef ons wat in ons ontbreekt. 
Eeuwige, Nabije, 
zie naar ons om, uw mensen die het goede willen maar 
geregeld vallen. 
Neem ons bij de hand 
en doe ons opstaan om van U te getuigen. 

 

Koor: Wat ik gewild heb        Huub Oosterhuis en Antoine Oomen.  
Wat ik gewild heb 
Wat ik gedaan heb 
Wat mij misdaan werd 
Wat ongezegd bleef 
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Wat onverzoend bleef 
Wat niet gekend werd 
Wat ongebruikt bleef 
  
Al het beschamende neem het van mij 
en dat ik dit was en geen ander 
dit overschot van stof van de aarde 
dit was mijn liefde 
Hier ben ik 
 

Vrijspraak 
 
Moge God, onze Vader, 
de moederhand van zijn barmhartigheid houden 
boven onze ontrouw aan zijn droom van liefde, 
boven onze moeheid en ons gebrek aan geloof, 
boven onze schamelheid en mislukkingen, 
boven onze onwil en harteloosheid. 

Moge de bron van Liefde ons dragen, 
ook al dragen wij elkaar niet. 
Moge Hij ons blijven vasthouden, 
ook al houden wij ons niet vast aan Hem. 
Moge Hij ons stralend licht blijven, 
ook al zoeken wij weer wij weer de duisternis op. 
Moge Hij ons nooit loslaten, 
ook al laten wij Hem voortdurend los. 
Moge Hij zijn zegenende hand 
waarin Hij onze namen heeft geschreven, 
steeds boven ons blijven houden, 
om telkens weer nieuw te worden 
en onze liefde dienend en vruchtbaar te maken. 

 

Handoplegging: terwijl gezongen wordt:  
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G123 Neem mij aan zoals ik ben.  
Neem mij aan zoals ik ben 
Zuiver uit wie ik zal zijn 
Druk uw zegel op mijn ziel  
en leef in mij 
 

 

Zingen  GvL 421: 1 
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Dankgebed;  voorbeden  en Onze Vader 
 
Onze Vader, die in de hemel zijt, 
uw Naam worde geheiligd. 
Uw koninkrijk kome. 
Uw wil geschiede,  
op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons heden ons dagelijks brood. 
en vergeef ons onze schulden, 
zoals  ook wij onze schuldenaars vergeven. 
En leid ons niet in verzoeking, 
maar verlos ons van de boze. 
Want van U is het koninkrijk 
en de kracht en de heerlijkheid, in eeuwigheid.  
Amen 
 
Magnificat  Taizé 

 
(Met hart en ziel loof ik de Heer. Hij heeft zijn liefde over allen uitgestrekt. 
Met hart en ziel loof ik de Heer. Hij draagt ons leven door de tijden.) 
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Zegenbede   (uit: duif de merel en de mus.)    
  (staande) 

 
 

 

Moge de vrede waken als een poortwachter over je uitgaan en 
ingaan, 
moge de vreugde met je meegaan op al je wegen.  Herh. Antifoon 
 
Moge jijzelf zegenen ieder die jouw ogen ontmoeten, 
alles wat je handen aanraken.  Herh. Antifoon 
 


