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DE INNERLIJKE REIS 

 

 

 

Medewerkers aan deze dienst 

Eerste ouderling: Jaap Stellingwerff 
Eerste diaken: Hilbert Annen 
Lector: Marleen Betten 
Organist: Carel van Aurich 
Beeldapparatuur: Auke Faber 
Voorganger: Marga Baas 
 
Voorbereidingsgroep 
 
Thom van Dijk, José van Dijken, Marian Kamstra, Els Kenter, 
Jaap Medema, Tineke Veenstra, Frans Winkel  

 

 

 

 

 

 

OM TE BEGINNEN 

Orgelspel 
 
Welkom, aansteken van de kaarsen, moment stilte  
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Openingslied Reislied – Zangen van zoeken en zien 1 
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Groet en bemoediging 

    v De Eeuwige zal bij je zijn! 
    a De Eeuwige zal je bewaren! 
 
    v Onze hulp is de naam van de Heer 
    a die hemel en aarde gemaakt heeft 
 
Drempelgebed, kyrie, gloria Wij zoeken hier uw Aangezicht 
LB 381: 1, 2, 3, 10 

 

 
2   Wanneer het donker ons verrast, 
     Houdt ons dan in uw goedheid vast: 
     Kyrie eleison! 
 
3   Verschijn ons als de dageraad, 
     Gij, zon, die ons te wachten staat: 
     Kyrie eleison! 
 
10 Ontvlam in ons en vuur ons aan. 
     Getroost zullen wij verder gaan. 
     Amen. Halleluja! 
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RONDOM HET WOORD 

 

Gebed 

 

Tekstfragment Tish Warren (Trouw, vrijdag 2 juli 2021) 

“Tijdens de eerste van twee miskramen had Tish Warren naar 
haar man geschreeuwd dat ze de completen wilde bidden, de 
nachtelijke gebeden uit de liturgie van haar geloofstraditie. Het 
was middenin de nacht en Warren werd omringd door een 
groep verpleegkundigen die haast gefascineerd keken naar de 
ongebruikelijke hoeveelheid bloed die ze verloor. Onder de 
felle ziekenhuisverlichting begonnen zij en haar man, allebei 
Anglicaanse priesters, te bidden. Alleen bracht Tish dat niet 
op. Een jaar lang was Warren een priester die niet kon bidden. 
Dat jaar, 2017, was zwaar. Ze verhuisde naar de andere kant 
van het land, verloor haar vader en twee ongeboren baby’s en 
de pijn van dat alles was zo hevig dat ze niet meer wist hoe ze 
God moest vertrouwen. Er viel veel te zeggen, maar ze wist 
niet hoe. Er waren zoveel vragen zonder antwoorden. Haar 
lijden was niet van catastrofale proporties of heel anders dan 
wat andere mensen meemaken, haast ze zich te zeggen (…) 
Maar ineens worstelde ze met het eeuwenoude vraagstuk van 
de theocicee: als God goed en machtig is, hoe kan het dan dat 
er zo veel kwaad en pijn is in de wereld? (…) Het waren de 
completen, eeuwenoude woorden uit de christelijke liturgie, die 
haar opnieuw leerden bidden. Over die weg terug schreef ze 
het boek Bidden in de nacht – voor wie werken, waken en 
wenen. (…) ’Ik wide bidden, ik had het nodig. Ik wilde ondanks 
alles waar ik mee worstelde in contact blijven met God en 
zocht een manier waarop ik dat kon doen die niet voorbijging 
aan alle gebrokenheid in deze wereld.’ “ 
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Lied Ik sta voor U in leegte en gemis LB 942

 

 
2 Mijn dagen zijn door twijfel overmand, 
   ik ben gevangen in mijn onvermogen. 
   Hebt Gij mijn naam geschreven in uw hand, 
   zult Gij mij bergen in uw mededogen? 
   Mag ik nog levend wonen in uw land, 
   mag ik U eenmaal zien met nieuwe ogen? 
 

3 Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft, 
   dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede. 
   Open die wereld die geen einde heeft, 
   wil alle liefde aan uw mens besteden. 
   Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft – 
   Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden. 
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Lezing Genesis 15, 1 – 18 (vertaling: Loed Loosen s.j.) 
 
Na deze gebeurtenissen 
kwam het woord van de EEUWIGE tot Abram in een visioen: 
“Vrees niet, Abram, Ik ben jou tot schild. 
Je loon zal zeer groot zijn. 
 
En Abram zei: “Mijn Heer, EEUWIGE,  
wat baten mij uw gaven? 
Want ik zal kinderloos heengaan – 
en de bezitter van mijn huis, 
dat zal deze Damascener zijn, mijn knecht Eliëzer.” 
 
En Abram zei: “Mij hebt U geen nageslacht gegeven 
en nu zal een ondergeschikte mijn erfgenaam zijn.” 
 
En toen kwam het woord van de EEUWIGE tot hem: 
“Niet deze zal jouw erfgenaam zijn, 
maar iemand die uit jou voortspruit, 
die zal je erfgenaam zijn.” 
 
Toen leidde Hij hem naar buiten en zei: 
“Kijk toch naar de hemel en tel de sterren, 
als je in staat bent ze te tellen.” 
En Hij zei tot hem: 
“Zo talrijk zal je nageslacht zijn.” 
 
En Abram vertrouwde op de EEUWIGE 
en die rekende hem dit aan als gerechtigheid. 
 
En Hij zei tot hem: “Ik ben de EEUWIGE, 
Ik die jou uit Ur van de Chaldeeën heb geleid 
om je dit land te geven om het te beërven.” 
 
En Abram zei: ”Mijn Heer, EEUWIGE,  
waardoor zal ik weten 
dat ik het zal beërven?” 
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En God zei tot hem: 
“Haal mij een driejarige koe, 
een driejarige geit, een driejarige ram, 
een tortelduif en een andere jonge duif.” 
 
Hij haalde al deze dieren voor Hem, 
sneed ze middendoor, 
en legde telkens de ene helft tegenover de andere. 
De vogels sneed hij niet door. 
 
Roofvogels streken neer op de dode dieren, 
maar Abram joeg ze weg. 
 
Het geschiedde: 
toen de zon op het punt stond onder te gaan, 
viel Abram in slaap. 
En zie: angst overviel hem en diepe duisternis. 
 
Het geschiedde: 
toen de zon was ondergegaan 
en het volstrekt donker was geworden, 
zie: rook uit een oven en een fakkel van vuur, 
die tussen die stukken doorgingen. 
 
Op die dag sloot de EEUWIGE met Abram een verbond 
en Hij zei: “Aan jouw nageslacht zal ik dit land geven.” 
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Lied Uit Oer is hij getogen LB 803: 1, 2 

 
 
2 Uit Oer is hij getogen 
   ten antwoord op een stem, 
   die riep hem uit den hoge 
   op naar Jeruzalem. 
   En allen die geloven 
   zijn Abrahams geslacht, 
   geboren uit den hoge, 
   getogen uit de nacht. 
 
Overweging 
Orgelspel 
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Lied Wat vrolijk over U geschreven staat LB 315 

 

2 Wat vurig staat geschreven: dat Gij komt 
   ‘redden wat verloren is’, dat woord, 
   dat Gij het hart hebt, ogen, dat Gij hoort, 
   ‘Ik zal er zijn’, zonsopgang, nieuw verbond – 
 
3 dat hoge woord, geschreven wit op zwart, 
   trouw van trouw, hoe heeft het ons bevrijd, 
   beschaamd, vervoerd, getroost, dan weer getart. 
   Hoe dorsten wij te weten wie Gij zijt. 
 
GEBEDEN EN GAVEN 

Diaconale mededelingen en inzameling 

Voorbeden en stil gebed 
met gezongen acclamatie ZZZ 278 
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Onze Vader 

Onze Vader die in de hemelen zijt, 
uw Naam worde geheiligd, 
uw koninkrijk kome, 
uw wil geschiede gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. 
geef ons heden ons dagelijks brood 
en vergeef ons onze schulden 
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. 
en leid ons niet in verzoeking, 
maar verlos ons van de boze, 
want van u is het koninkrijk en de kracht 
en de heerlijkheid 
tot in eeuwigheid.  
Amen. 
 
ZENDING EN ZEGEN 

Lied Al wat een mens te kennen zoekt LB 848 

 
 
2 Geen mensenoog heeft dat gezien, 
   geen oor heeft het gehoord; 
   het wordt ternauwernood vermoed 
   en aarzelend verwoord. 
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3 De mens die naar uw wijsheid zoekt, 
   van harte, met verstand – 
   doet Gij uw wereld ondergaan 
   als maaksel van uw hand. 
 
4 Als wij uw sporen bijster zijn, 
   Heer, geef ons denken moed; 
   leer ons te luisteren naar de Geest 
   die doven horen doet. 
 
5 Eer aan de Vader, Zoon en Geest, 
   aan de drie-ene macht: 
   geheim dat aan de oorsprong staat 
   en in het eind ons wacht. 
 
Woorden van zending en zegen 
 
Lied Wees gezegend LB 814 

 
 
Orgelspel 
 
 
 


