
Tekstsuggesties voor het moment vooraf in de consistorie 

 (gebeden:) 
 
1. 
Vader in de hemel,  
wij danken U voor deze bijzondere dag,  
de dag van Uw licht, de dag van Uw Zoon. 
Wij danken U dat we samen mogen komen  
in uw huis  
met alle mensen die verlangen naar wat licht in hun leven. 
Geef dat wij deze dienst zo vieren  
Dat uw licht gaat schijnen in onze levens,  
vandaag en alle dagen van ons leven. 
Amen. 
 
2. 
Goede God,  
wij danken U voor elke dag die we van U krijgen. 
Vandaag is het zondag, een dag door U apart gezet,  
als eerste en beste dag van de week. 
We mogen nu samen in Uw huis  
zingen, bidden, vertellen en horen. 
Help ons allen die daarin een rol mogen vervullen  
zodat het een ontmoeting met Uzelf wordt, 
in Jezus’ naam. Amen. 
 
3. 
Wees bij ons allen, Heer, onze God –  
adem uw Geest in ons. 
Spreek Gij uw Woord opdat uw gemeente hoort. 
Laat ons geloof opgebouwd worden  
door uw liefde waarmee Gij ons aanspreekt  
door hart en mond en handen  
van ieder die een rol heeft in deze dienst. 
Verhoor ons gebed dankzij Jezus Christus. 
Amen. 
 
4. 
Met heel uw kerk, in hemel en op aarde,  
hebt Gij ons hier samengebracht, Heer, onze God. 
Verbind ons met hen die gekomen zijn  
en met hen die verhinderd zijn. 
Schenk uw genade aan hen die ons vandaag voorgaan 
in de bediening van uw Woord, in lofzang en gebed. 
Laat uw Geest klinken door hun mond en spel  
opdat ons hart gaat zingen vol blijdschap om uw nabijheid. 
Dat bidden wij door uw Zoon,  
Jezus Christus, onze Heer. Amen. 
 
 
 
 
 
 
 
 



(Andere teksten: ) 
 
5. Gewoon gaan  
 
Gewoon gaan 
om jezelf te mogen zijn 
in vertrouwen dat anderen met je meegaan  
in het verlangen jezelf te mogen zijn. 
 
Gewoon gaan 
in vertrouwen dat Hij met je meegaat op jouw reis, 
dat je er nooit alleen voor staat 
De toekomst vol vertrouwen tegemoet. 
 
Gewoon gaan 
en geloven dat het kan 
een wereld waar het goed is voor iedereen 
waar mensen elkaar in vriendschap dragen, 
aansporen, meenemen 
waar fouten niet worden doodgezwegen 
maar de liefde tot het uiterste gaat. 
 
Gewoon gaan… 
het kan zo eenvoudig zijn 
samen op weg, 
samen aan tafel, 
samen delen, 
samen bidden… 
 
 
6. Daarom blijf ik je uitnodigen…  
 
Er is een groot verschil 
tussen zeggen dat er een Bron moet zijn 
en drinken van die Bron. 
Pas als je drinkt van de Bron, 
heb je geen dorst meer. 
Daarom blijf ik je uitnodigen: 
Zoek en drink van de Bron. 
  
Er is een groot verschil 
tussen zeggen dat er een Vuur is 
en je verwarmen aan dat Vuur. 
Pas als je je warmt aan het Vuur, 
heb je  geen kou meer. 
Daarom blijf ik je uitnodigen: 
zoek en warm je aan het Vuur. 
   
Er is een groot verschil 
tussen zeggen dat er een Licht is 
en je verlicht weten door dat Licht. 
Pas als je het Licht ziet, 
is er geen duisternis meer. 
Daarom blijf ik je uitnodigen: 
zoek en laat je verlichten door Licht. 
  



7. Zondagmorgen  (Uit het liedboek  blz 530 van Ida Gerhardt) 
 
Het licht begint te wanden door het huis 
en raakt de dingen aan. Wij eten 
ons vroege brood gedoopt in zon. 
Je hebt het witte kleed gespreid 
en grassen in een glas gezet. 
Dit is de dag waarop de arbeid rust. 
De handpalm is geopend naar het licht 
 
 
8. Uit het liedboek  blz 541 van Kurt Marti 
Ook vandaag 
Vraag ik mij opnieuw af 
Wie Jij was of bent, 
Wat Jij wilt. 
 
Velen  
Weten het beter, 
Enigen 
Volgen Je na 
 
Hoe echter kwam Je 
Ook nog bij mij terecht? 
‘k Ben toch niet diegene 
Die Je nodig hebt! 
 
Toch, 
Toch 
Raak ik niet los 
Van Jou. 
 
 
9. O God die waarheid zijt (Uit het liedboek  blz 1416 van Pierre Corneille) 
 
 
O God die waarheid zijt, o liefde bovenmate, 
verenig mij met U, doordring mij met uw gloed. 
‘k Ben ’t horen zeggen moe, geen boek kan mij meer baten 
 maak mij dan zo gelaten 
 dat ik Uzelf ontmoet 
 
Breng elke aanspraak van het trots verstand tot zwijgen; 
dat alle wijzen, Heer, de ogen nederslaan. 
Laat heel de creatuur voor U in stilte neigen 
 en laat mijn hart uw eigen, 
 uw levend woord verstaan. 
 
Maak Gij mijn hart, o Heer, tot één en al vertrouwen, 
klaar water van de geest, eenvoud en innigheid, 
dan zal ik moeiteloos het licht van boven schouwen 
 en Gij zult u ontvouwen 
 in al uw majesteit. 
 
 
 



10. Vrede voor dit huis (Lied 819  tekst Andries Govaart) 
 
Vrede voor dit huis 
met lichtdoorschenen muren, 
beschutting voor de wingerd, 
de zwaluw bouwt haar nest. 
 
Vrede voor dit huis, 
gegrond op goed vertrouwen. 
De poort omrankt met wijsheid 
die in de morgen geurt. 
 
Vrede voor dit huis, 
een rustplaats langs de wegen 
voor wie met open handen 
om onderkomen vraagt 
 
Vrede voor dit huis 
voor wie er wonen in liefde, 
dat zij de zegen proeven 
an vruchten, brood en wijn. 
 
Vrede voor dit huis, 
wanneer de nacht zal komen 
dat wijde warmte delen 
en God het licht behoedt. 
 
 
11. O grote God die liefde zijt  (Lied 838  couplet 1  en 4 tekst Jan Wit) 
 
O grote God die liefde zijt, 
o Vader van ons leven, 
vervul ons hart, dat wij altijd 
ons aan uw liefde geven. 
Laat ons het zout der aarde zijn, 
het licht der wereld, klaar en rein. 
Laat ons uw woord bewaren, 
uw waarheid openbaren. 
 
Wij dank U, o liefde groot, 
dat Christus is gekomen. 
Wij hebben in zijn stervensnood 
uw diepste woord vernomen 
Nog klinkt dat woord; het spreekt met macht 
en het wordt overal volbracht 
waar liefde wordt gegeven,  
wij uit uw liefde leven. 


