
1 

 

Viering van boete en 
verzoening 

 

 

Thema: zevende kruiswoord: 
  

“Vader, in uw handen leg ik 
mijn geest” 
 
Vanuit De Goede Herder kerk Zoeterwoude/rijndijk 
 
Voorgangers: ds. Hester Smits en pastor Marlene Falke 
Medewerking zangers van het kerkkkoor o.l.v. Ans Bulles 
Organist: António Pedrosa. 
Droomharp: Mariëtte Burm 
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ORDE VAN DIENST 

Opening  
 
Onder het aansteken van de kaarsen wordt gezongen: 
(staande) 
 
Als alles duister is  

 
 

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.  
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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) 
 

Zingen:  Lied  561: 1en 4 

 
4. O liefde uit de eeuwigheid 
die met ons mens geworden zijt, 
wij bidden, laat ons niet alleen 
in al het duister om ons heen. 
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Psalm  31 (gelezen) 
 
Naar U vlucht ik toe. 
 
Dankzij U ben ik ontkomen 
aan het heimelijk gespannen net 
 
Gij zult mij niet vernederen, nooit 
rotsvaste redding zijt Gij 
Huis van bevrijding  
 
In uw handen beveel ik mijn geest. 
Gij hebt mij vrijgekocht, 
Gij werd mijn waarheid. 
 
Gewichel en geurende nevels 
spreuken in trance gepreveld 
openbaren mij niets. 
 
Gaande in het goed wijd land 
word ik U gewaar, 
ervaar uw vriendschap. 
 
Naar U vlucht ik toe. 
 
Mijn ziel stikt in het nauw- 
uitgedoofd mijn ogen 
mijn gebeente gekraakt. 
 
Ik ben een spook voor mijn buren 
ik ben een lijk in de kast 
ik ben een verloren weg. 
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Er wordt over mij gemompeld 
er wordt van mij weggekeken 
Maar ik zeg in mijn hart: 
 
‘Hij alleen mijn God 
wat ik nog te leven heb 
is in zijn hand.’ 
 
Doe lichten over mij uw aangezicht, 
vriend God. Nog zoveel leven 
hebt Gij neergelegd in mij. 
 
In uw Aangezicht ben ik geborgen. 
Uw ogen een loofhut waar ik bijkom 
van alle twistende tongen. 
 
Zo verward was ik dat ik dacht 
ik ben afgesneden van zijn ogen. 
Maar Gij hebt mij gezien en gezien. 
 
Weest sterk, zegt Gij, wankel niet. 
Ik wacht op U, zeg ik- 
nee, ik wacht niet langer 
 
naar U vlucht ik toe. 
 
 
Koor: Psalm 130 Uit de diepte roep ik tot U, o Heer.  
 
Uit de diepte roep ik tot U, o Heer. 
Heer, luister naar mijn stem. 
Wil toch met aandacht horen 
naar de woorden van mijn smeken. 
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Heer, o Heer, wie houdt er stand, 
als U zonden blijft gedenken? 
Maar bij U is vergeving. 
Daarom durft mijn hart U zoeken. 
 
Op de Heer stel ik mijn hoop. 
Op Zijn woord wil ik vertrouwen. 
Israël ziet uit naar Hem, 
meer dan wachters in de nacht 
verlangen naar de morgen. 
 
Steeds opnieuw barmhartig is de Heer,  
overvloedig zijn genade. 
Hij is het die Israël redden zal, 
bevrijden uit zijn zonden.  
 

(Vertaling A. Bronkhorst/ A.T. Bouwman) 

 
Lezing: Lucas 23:44-46 
7e  kruiswoord: Vader in uw handen leg ik mijn geest 
 
Overweging  
 
Muziek op de lier/droomharp   
 
Lied: koorzang  GvL 448  

 

Gij die liefde zijt, diep als de zee 
flitsend als weerlicht, sterker dan de dood, 
laat niet verloren gaan één mensenkind. 
Gij die geen naam vergeet, geen mens veracht- 
laat niet de dood die alles scheidt en leeg maakt, 
laat niet de tweede dood over ons komen. 
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Voor allen die gekruisigd worden,  
wees niet niemand. 
Wees hun toekomst ongezien. 
Voor mensen die van U verlaten zijn, 
voor allen die hun lot niet kunnen dragen, 
voor hen die weerloos zijn  
in de handen van de mensen. 
Voor uw naamgenoten in ons midden: 
vluchtelingen, vreemden, wees niet niemand. 
 
Voor hen die kracht uitstralen,  
liefde geven, recht doen, 
dat zij staande blijven in ons midden. 

 
Omdat Gij het zijt, groter dan ons hart 
die mij hebt gezien, eer ik werd geboren. 

 
 

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  
standhoudt in deze wereld. 
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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. 

 

Zingen: 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 
 
 

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 
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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  
 

Koor: In manus tuas    Taizé 
 

 
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 
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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.) 

 
 
Klein danklied  (gelezen)  
 
Gij hebt, o God, dit broze bestaan gewild, 
hebt boven 't nameloze mij uitgetild. 
 
Laat mij dan dankbaar leven de volle tijd, 
geborgen in de bevende zekerheid, 
 
dat ik niet uit dit smal en onvast bestand 
van mijn bestaan zal vallen dan in uw hand. 
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Zingen   Zegenbede  Zingen   
    (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 
 


