
25 juli 2021    Elthetokerk - Alblasserdam     Liturgie  

Orgelmuziek 
Het Licht ontstoken - in verbondenheid met alle mensen thuis 
Welkom  
‘Onze hulp verwachten wij van de Levende God 
Die hemel en aarde geschapen heeft 
Die trouw blijft tot in eeuwigheid 
Niet los laat wat Haar hand begon.’ 

Drempelgebed 
Oh God, 

Wat moet ik met die onrust in mij, 
dat verlangen naar vrede in mijn ziel 

en kunnen glimlachen naar de wereld, 
 

en wat moet ik met die aandrang 
om nooit te berusten, tevreden te zijn, 

want altijd is er iets dat vraagt om verfijning, 
 

en als ik val en een tijd passief blijf liggen 
tot mijn wilskracht mij weer in beweging zet, 

en ik aarzelend mijn weg hervat, 
 

en als ik dorst naar wat mijn hart beroert, 
bemind te worden, op te gaan in een ander, 

niet meer tot mijzelf veroordeeld, 
 

bent U dan de bron van mijn vragen  
en een zee van antwoorden tegelijk? 

tekst:  Aart Mak 
Lied 162  In het begin lag de aarde verloren (Allen) 
Inleiding 
Lied 322  Die chaos schiep tot mensenland (Allen) 
 
We lezen Psalm 129  uit:  150 Psalmen-vrij      → 
 
Lied 330   Woord dat ruimte schept (Zanggroep) 
 
     Genesis 14: 14 Lot door Abram bevrijd 
                       +  vers 17 t/m 19  Melchisedek. 
     Hebreeën 7: 1-3  - voor eeuwig Priester 
 
Lied 419 (Allen) 
 
Overweging 
 
Muziek 
Lied - Het kwaad heeft niet het laatste woord → (Zanggroep) 
 
Diaconaal moment 
Gebeden; voorbeden, een stilte moment +  
          samen zingen en bidden:  
Lied 370      ‘Vader, die woont in hemels licht’ (Allen) 
 
Lied  811  Zoals een moeder zorgt (Zanggroep 1, Allen 2 en 3) 
 
Zegen   
We doven de kaars en nemen het Licht mee de wereld in!  

uit:  150 Psalmen – vrij            Psalm 129 
Getreiterd van jongs af aan 

  -zeg het maar, Israël, zeg het –  
       

vanaf mijn eerste dagen gekweld 
maar niet gebroken.      

Ploegers hebben mijn rug doorploegd  
lange voren getrokken 

 
maar Hij, die ENE die weet 

heeft me losgemaakt uit het tuig, 
doorgekapt het touw dat mij bond. 

 
Altijd weer haten ze mij 

  -zeg het maar, Israël, zeg het –  
maar soms ze deinen terug 

en valt de stilte der schaamte. 
 

Zoals gras op de daken verdort 
zo zullen dorren mijn haters. 

 
Geen graankorrel ligt in hun hand 

geen schoven staan op hun velden. 
 

Niemand zegt:  mooie oogst,   
niemand zwaait nog een groet. 

 
En niemand zegent hen met de Naam  

zoals wij elkander doen: 
 

ik zegen je met de Naam! 
Ook jij gezegend, mijn jongen. 

 
uit: Zangen van zoeken en zien – lied 451  

   
1. Het kwaad heeft niet het laatste woord 

al tiert het welig, oeverloos: 
het is als gras dat even groeit, 

maar door de zon al snel verschroeit. 
 

2. Het kwaad heeft niet de heerschappij 
al toont het zich almachtig, vrij, 
kleineert het mensen mateloos: 
het gaat ten onder vruchteloos. 

 
3. Wie weerloos voor het goede kiest  
weet dat hij schijnbaar macht verliest: 

maar tedere bewogenheid, 
beschaamt het onrecht, wint de strijd. 

 
4. Wie kwetsbaar in het leven staan,  

zij zullen niet ten onder gaan: 
in hen ontwaakt de levenskracht 

die slechts uit God wordt voortgebracht. 
tekst:  Henk Jongerius - Naar psalm 129 

 

 


