
De organist speelt 1 couplet van het aangegeven lied. Daarna lees ik de opgegeven 
verzen. 
Lied na de 1e schriftlezing en lied na de overdenking komt van you tube en wordt 
afgespeeld.  

Orde van dienst 28 feb. 2021 Oostwold 
Voorganger: pastor T. Huizing 
Organist: dhr. Datema 

Mededelingen kerkenraad       

Aanvangslied  25:1,2 

Vandaag is het zondag Reminiscere (‘Gedenk’) naar Psalm 25:6 ‘Gedenk uw 
barmhartigheid, HEER, aan uw liefde door de eeuwen heen’. 
  
Bemoediging en groet 

Lied  25 :6,10 
  
Gebed voor de nood van de wereld   
                                                       
In deze veertig dagen tijd geen glorialied maar in plaats daarvan luisteren we naar 
lied 544:1,2,5                         
Gebed van de zondag                                                                                                           
                                                                                                                                             
Lezing  1 Kon:19:9-18 
Lied  892  https://youtu.be/Tq87UUDWEGE   you tube 
Lezing Marcus 9:2-10     

Lied    545:1,2,4              

Overweging    
Lied you tube’t Is goed, Heer, hier te zijn!  https://youtu.be/-HexN-t9VWk  
It ’s good, Lord, to be here  

1. ’t Is goed, Heer, hier te zijn! 
       De nacht wordt vergezicht:  
       Gij gaat gekleed in zonneschijn, in ongebroken licht. 

2. ’t Is goed om hier te zijn, hier in dit visioen,  
waar Mozes en Elia zijn als stemmen van een toen, 

             dat door U is vervuld, en waarin toekomst straalt.  
             Uw heerlijk lichaam groeten wij, het heeft ons lot bepaald. 

3. Nog voor wij sterven gaan, zien wij wat komen moet.  
Blijft deze droom eeuwig bestaan, wordt dit ons thuis voorgoed? 

            ’t Is goed, Heer, hier te zijn! Toch blijft dit niet bestaan,  

https://youtu.be/Tq87UUDWEGE
https://youtu.be/-HexN-t9VWk


            want Gij daalt met ons van de berg tot waar de mensen gaan.  

(‘New English Hymnal – verheerlijking op de berg – Sytze de Vries: ‘het liefste 
lied van overzee’ deel I, lied 34) 

Gedicht van Hans Andreus 

Steeds 

Steeds achter de weer hoopvol opgelaten 
vliegers aan lopend van mijn eigen woorden, 
heeft mij ook dat niet duidelijk gemaakt 
wat of ik hier al meer dan vijftig jaar 

nu eigenlijk te zoeken heb of waar 
het om begonnen is, zo er ooit iets 
mocht wezen als een berekend meesterplan 
(en dat is meer dan ik geloven kan), 

maar onvoorstelbaar naamloze, jij die 
bekleed werd en omkleed met zoveel namen 
waar niemand meer van weet of weten wil, 

laat soms me even merken dat je er bent, 
niet in een blinkend inzicht, bliksemflits, 
maar als een lichtheid in mij ademend.                     Hans Andreus 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en onze Vader     

Onze Vader die in de hemelen zijt 
Uw naam worde geheiligd Uw koninkrijk kome  
Uw wil geschiede Op aarde zoals in de hemel 

Geef ons heden ons dagelijks brood En vergeef ons onze schulden 
Gelijk ook wij aan anderen vergeven En leidt 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 

Slotlied   543:1,3 

Zegen  


	Steeds

