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EEN HEERLIJK VERGEZICHT  
 

Viering van Woord en gebed 
 
Op de vierde zondag door het jaar 
De Goede Herder: Leiden, Leiderdorp, Zoeterwoude Rijndijk 
M. m. v. gemengd koor o.l.v. Ans Bulles 
Organist: Jorge Silva 
Voorganger: Thea Dingjan-Zonneveld 
---------------------------------------------------------------------------------- 
 
OPENING  
 
Wij zoeken U als wij samenkomen 
Wij zoeken U, als wij samenkomen,  
hopen dat Gij aanwezig zijt. 
Hopen dat het er eens van zal komen:  
mensen in vrede, vandaag en altijd. 
 
Wij horen U in oude woorden,  
hopen dat wij uw stem verstaan,  
hopen dat zij voor ons gaan verwoorden  
waarheid en leven, de bron van bestaan. 
 
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. 
 
Begroeting – Inleiding 
 
Bewustwording  
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Wat ik gewild heb (Huub Oosterhuis) 
Wat ik gewild heb, wat ik gedaan heb  
wat mij gedaan werd, wat ik misdaan heb  
wat ongezegd bleef, wat onverzoend bleef  
wat niet gekend werd, wat ongebruikt bleef  
al ’t beschamende, neem 't van mij  
en dat ik dit ben, en geen ander  
een mens gemaakt van, stof van de aarde:  
dit is mijn liefde, hier ben ik.   
 
Gebed 
 
Lofzang Ere wie ere toekomt GvL 383 
 
VIERING VAN HET WOORD 
 
Lezing uit de profeet Sefanja 2, 3 en 3,12-13 
 
Psalm 146 Een loflied voor de Heer, heel mijn leven 
 
Lezing uit de eerste brief van de apostel Paulus aan de 
Korintiërs 1, 26-31 
 
Halleluja, Halleluja 
Het woord is vleesgeworden en heeft onder ons gewoond.  
Aan allen die Hem aanvaardden gaf Hij het vermogen om 
kinderen van God te worden. Halleluja.  
 
Lezing uit het heilig Evangelie volgens Matteüs 5, 1-12a 
 
Acclamatie: Heer wij hoorden uw woord en wij dragen het 
voort de wereld in. 
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Overweging 
 
Dat woord waarin ons richting werd gegeven GvL 582 
 
Geloofsbelijdenis  
 
VIERING VAN DE GEBEDEN 
 
Laat onze woorden stijgen, voor uw gezicht als wierook  zie in 
ons het verlangen een mens te zijn van U, kom adem ons 
open.  
 
Voorbede – intenties – stil gebed  
Acclamatie:  Kom adem ons open 
 
Onze Vader (naar Taize) 
Onze Vader, die in de hemel zijt;  
Uw Naam worde geheiligd; Uw rijk kome; 
Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.  
Geef ons heden ons dagelijks brood; 
en vergeef ons onze schulden 
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren 
en breng ons niet in beproeving,  
maar verlos ons van het kwade. 
Want van U is het Koninkrijk  
en de kracht en de heerlijkheid, in eeuwigheid, Amen 

 
Vredeswens 
 
De vrede van de aarde en de hemel (Iona) 
The peace of the earth be with you 
The peace of the heaven too  
The peace of the rivers be with you 
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The peace of the oceans too 
Deep peace falling on you 
Gods peace growing in you. 
De vrede van de aarde zij met u / De vrede van de hemel ook  
De vrede van de rivieren zij met u/ Ook de rust van de oceanen  
Diepe vrede die op je valt / Gods vrede groeit in jou. 
 

Gebed 
 
Niet als een storm als een vloed GvL 503 
 
SLUITING 
 
Collecte – orgelspel 
 
Mededelingen 
 
Zegenbede en zending 
 
Wij hebben voor  u gebeden GvL 6 
 

 
 
 
 
 
 

 


