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Openingslied: NL 276 (Zomaar een dak) 
 

1. Zomaar een dak boven wat hoofden,  
deur die naar stilte open staat.  

Muren van huid, ramen als ogen,  
speurend naar hoop en dageraad.  
Huis dat een levend lichaam wordt  

als wij er binnen gaan  
om recht voor God te staan.  

 
2. Woorden van ver, vallende sterren,  

vonken verleden hier gezaaid.  
Namen voor Hem, dromen, signalen  

diep uit de wereld aangewaaid.  
Monden van aarde horen en zien,  

onthouden, spreken voort  
Gods vrij en lichtend woord.  

 
3. Tafel van Een, brood om te weten  

dat wij elkaar gegeven zijn.  
Wonder van God, mensen in vrede,  

oud en vergeten nieuw geheim.  
Breken en delen, zijn wat niet kan,  

doen wat ondenkbaar is,  
dood en verrijzenis.  

 
Bemoediging en groet 
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Kyriëgebed 
 
Glorialied: NL (psalm) 33, 1, 2, 8 
 

1. Kom nu met zang en roer de snaren,  
gij volk, dat leeft van ’s Heren recht.  
Hijzelf heeft zijn getrouwe scharen  

een lofzang in de mond gelegd.  
Worde als nooit tevoren  
door wie Hem behoren  

’t feestlied ingezet!  
Meld de blijde mare  

bij de klank der snaren,  
steek de loftrompet.  

 
2. Zing al wie leeft van Gods genade,  

want waarheid is al wat Hij zegt.  
Op trouw gegrondvest zijn zijn daden,  

op liefde rust zijn heilig recht.  
Die zich openbaarde  

overal op aarde,  
alles spreekt van Hem.  

Hemelen hoog verheven,  
vol van blinkend leven,  

schiep Hij door zijn stem.  
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8. Wij wachten stil op Gods ontferming,  
ons hart heeft zich in Hem verheugd.  

Hij komt te hulp en geeft bescherming,  
zijn heilige naam is onze vreugd.  

Laat te allen tijde  
uwe liefde ons leiden,  
uw barmhartigheid.  

God, op wie wij wachten,  
geef ons moed en krachten  

nu en voor altijd.  
 

Gebed van de zondag 
 
Inleiding op de schriftlezing 
 
Lezing: psalm 33, 1-12 
331Juich, rechtvaardigen, voor de HEER, de oprechten 
moeten hem loven.2Huldig de HEER bij de klank van 
de lier, speel voor hem op de tiensnarige harp.3Zing 
voor hem een nieuw lied, speel en zing met 
overgave.4Oprecht is het woord van de HEER, alles 
wat hij doet is betrouwbaar.5Hij heeft recht en 
gerechtigheid lief, van de trouw van de HEER is de 
aarde vervuld.6Door het woord van de HEER is de 
hemel gemaakt, door de adem van zijn mond het 
leger der sterren.7Hij verzamelt het zeewater en sluit 
het in, hij bergt de oceanen in schatkamers weg.8Laat 
heel de aarde vrezen voor de HEER, en wie de wereld 
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bewonen hem duchten,9want hij sprak en het was er, 
hij gebood en daar stond het.10De HEER doet de 
plannen van volken teniet, hij verijdelt wat naties 
beramen,11maar het plan van de HEER houdt eeuwig 
stand, wat hij beraamt, blijft van geslacht tot 
geslacht.12Gelukkig het volk dat de HEER als zijn God 
heeft, de natie die hij verkoos als de zijne. 

Lied: NL 868, 1 (Lof zij de Heer) 
 

1. Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere.  
Laat ons naar hartenlust zingen en  

blij musiceren.  
Kom allen saam,  

psalm zing de heilige naam,  
loof al wat ademt de Here.  

 
Lezing: psalm 33, 18-22 
18Het oog van de HEER rust op wie hem vrezen en 
hopen op zijn trouw:19hij zal hen redden in 
doodsgevaar, bij hongersnood zal hij hun leven 
sparen.20Wij verwachten vol verlangen de HEER, hij is 
onze hulp en ons schild. 21Ja, om hem is ons hart 
verblijd, op zijn heilige naam vertrouwen 
wij.22Schenk ons uw trouw, HEER, 
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Lied: NL 868, 2 en 5 
 
2. Lof zij de Heer, hij omringt met zijn liefde uw leven;  

heeft u in ’t licht als op adelaarsvleugelen geheven. 
Hij die u leidt,  

zodat uw hart zich verblijdt,  
Hij heeft zijn woord u gegeven.  

 
5. Lof zij de Heer met de heerlijkste naam van zijn 

namen,  
christenen loof Hem met Abrahams kinderen samen.  

Hart wees gerust,  
Hij is uw licht en uw lust.  

Alles wat ademt zegt: Amen.  
  
Uitleg en verkondiging 
 
Orgelspel en lied: NL 978 (Aan U behoort, o Heer der 
heren) 
 

1. Aan U behoort, o Heer der heren,  
de aarde met haar wel en wee,  
de steile bergen, koele meren,  

het vaste land, de onzekere zee.  
Van U getuigen dag en nacht.  

Gij hebt ze heerlijk voortgebracht.  
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2. Gij roept het jonge leven wakker,  
en tuin bloeit rond het open graf.  

Er ruisen halmen op de akker  
waar zich het zaad verloren gaf.  

En vele korrels vormen saam  
een kostbaar brood in uwe naam.  

 
3. Gij hebt de bloemen op de velden  

met koninklijke pracht bekleed.  
De zorgeloze vogels melden  

dat Gij uw schepping niet vergeet.  
’t Is alles een gelijkenis  

van meer dan aards geheimenis.  
 

4. Laat dan mijn hart U toebehoren  
en laat mij door de wereld gaan  

met open ogen, open oren  
om al uw tekens te verstaan.  
Dan is het aardse leven goed,  
omdat de hemel mij begroet.  

 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed 
 
Luisterlied: Voor ieder van ons een plaats aan de 
tafel (voor tekst zie: NL 388) YouTube  
 
Tafelgebed 
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Delen brood en wijn 
  
 
Slotlied: NL 419 (Wonen overal nergens thuis) 
 

1. Wonen overal nergens thuis  
aarde mijn aarde mijn moeders huis  

vallende sterren de schim van de maan  
mensen die opstaan en leven gaan  

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.  
 

3. Wonen overal bijna thuis  
aarde mijn hemel mijn vaders huis  

stijgende sterren de lach van de maan  
mensen die dromend een stem verstaan  

mensen veel geluk.  
 
 
 
Wegzending en zegen 
 


