
 

1 

 

Welkom en mededelingen. 

 
Aansteken van de kaars. 

 

Dat er licht mag zijn in deze viering. Om elkaar toe te schijnen, 
elkaar bij te lichten met geloof, hoop en liefde. 

 
 

Zingen:Wij vieren God als het licht (wijs lied 868 uit het liedboek) 
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Kyriëgebed 

 
 

 

 
 

De gevangenen bezoeken 
 

We bidden u voor wie gevangen zit.  
De vrijheid ontnomen; op zichzelf teruggeworpen.  
Wat ook de oorzaak moge zijn,  
zo iemand maakt een hele zware tijd door  
en daarom bidden wij U: 
Heer ontferm U. 
Wij bidden u voor wie gevangen zit vanwege zijn geloof,  
haar overtuiging, hun geweten. 
Voor wie gemarteld wordt en mishandeld.  
Heer we bidden u dat hun geest niet gebroken wordt,  
dat ze standhouden in hun overtuiging  
en dat bevrijding daagt. 
Zo bidden wij U: 
Heer ontferm U. 
 
We bidden u voor wie gevangen zit in structuren  
die geen ruimte bieden,  
die geen leven mogelijk maken.  
Regels vanuit het geloof of vanuit de cultuur  
die hen niet toelaten om zichzelf te zijn,  
om uit te komen voor hun geaardheid  
of om haar vrouw zijn ten volle te beleven,  
of om hun cultuur en hun taal gestalte te mogen geven. 
Voor hen bidden wij U:  
Heer ontferm U 
 
We bidden u voor wie gevangen zit in wanhoop, in angst.  
Geen moed meer voor het leven van alle dag,  
geen adem voor de volgende stap.  
Heer geef ruimte, geef levensmoed,  
geef levensvreugde aan ons allen. 
Zo bidden wij U:  
Heer ontferm U 
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Zingen: 

 



 

4 

 

 

 
 

 

 
Blaast als een storm ons om de oren 

dat woord dat ons heeft aangeraakt : 
 al wat zich groot maakt gaat verloren, 

wat is verdrukt wordt groot gemaakt. 
Dat wij niet langer nog vergeten 

Waartoe wij door het leven gaan: 
Niet om gevangen en vernederd, 

Maar vrij naast anderen te staan. 
 

Niet voor de ondergang geboren, 
niet voor de strijd om geld en goed, 

maar om bij armelui te horen, 
te delen van de overvloed. 

Zo werken wij onszelf naar vrede 

en zoeken naar een hoger recht. 
Zo wordt dat woord uit ver verleden 

opnieuw aan mensen uitgezegd. 
 

Lezen : Matthéüs 25 : 1 t/m 13 (Willibrord vertaling) 
 
Hoofdstuk 25 
Tien me is jes  
[1] Dan zal het met het koninkrijk der hemelen gaan als met tien meisjes, die met hun 
lampen op weg gingen, de bruidegom tegemoet. [2] Vijf van hen waren dom en vijf 
verstandig. [3] Want de domme namen wel hun lampen met zich mee, maar geen 
olie. [4] Maar de verstandige namen ook olie mee in kruiken, niet alleen lampen. [5] 
Omdat de bruidegom op zich liet wachten, dommelden ze allemaal in. [6] Midden in 
de nacht klonk er geroep: “Daar is de bruidegom! Ga hem tegemoet!” [7] Toen 
stonden alle meisjes op en maakten hun lampen in orde. [8] De domme zeiden tegen 
de verstandige: “Geef ons van jullie olie, want onze lampen gaan uit.” [9] Maar de 
verstandige gaven ten antwoord: “Nee, er mocht eens niet genoeg zijn voor ons en 
voor jullie; ga liever naar de verkopers en koop voor jezelf.” [10] Toen ze weg waren 
om te kopen, kwam de bruidegom, en de meisjes die klaar stonden, gingen met hem 
mee naar binnen voor de bruiloft, en de deur ging dicht. [11] Later kwamen ook de 
andere meisjes en riepen: “Heer, heer, doe open voor ons.” [12] Maar hij antwoordde: 
“Ik verzeker jullie, ik ken jullie niet.” [13] Wees dus waakzaam, want je kent dag noch 
uur. 
 
 

 
Toelichting door Sabien. 
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Zingen ( Nederlandse tekst) 

 
Vers 1 
O waar wil je heengaan ? En kan ik je volgen ? 

Hoe overleef je? Hoe kom je ooit aan? 
Je hebt geen bepakking, geen tent en geen kleding, geen 

eten, geen drinken, hoe kun je bestaan ? 
 

 
Reflectie door Alie 

 
Zingen: vers 4 en 5 

 
O waar wil je heengaan? En kan ik je volgen? 

En wat is de missie waar jij je voor geeft ? 
En wat inspireert  je? Wat drijft je ? Wat sterkt je? 

En wat is de droom toch die jouw liefde heeft ? 

 
Ik ga waar Ik gaan kan en zoek reisgenoten. 

Maar stel me geen vragen naar heg of naar steg, 
naar leeftocht of reisdoel of wie ons wil volgen. 

Maar voeg je toch bij me, Ik leer je mijn weg. 
 

 
Reflectie door Kees 
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Lied:   Ga, jij met mij de weg. Vers 1,2 en 3. 

 

 

 
 

  Ga jij met mij de weg die uittocht heet, 
  een weg van opzien, afzien en van zwerven ? 

  Een tocht die uit moet lopen, hemelsbreed 
op leven voor wie ongeleefd al sterven, 

  en liefde voor wie aan de onmin leed 
een thuis voor al wie onderdak moest derven. 

 
Ga jij met mij de weg die speurtocht heet, 

die ons een glimp van God zal doen opvangen ? 
Die God die bij ons is in lief en leed,  

ons dragen wil op onze levensgangen. 
Hij bergt een schat waaraan de mot niet vreet 

en overstijgt ons allerhoogst verlangen. 

 
 

 
 

Collecte voor Exodus. 
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Zegenbede: 

 

 
 

 

De vrede van de aarde en de hemel zij geheel met jou; 
de vrede van rivieren en de zeeën, moge die zijn met jou. 

Diepe vrede kome over jou. 

Gods vrede groeie in jou.                                  
 

 

 
 

 
Deze viering is voorbereid door Sabien Eygenraam, Janke Kok. Kees van 

Kordelaar,  Anneke Wighert en Alie Klaassen.  
Muzikale begeleiding: Rieki Kleinhesselink. De volgende viering is op 2 maart a.s.  
De opbrengst van de collecte van Januari voor het project Ethiopië was € 225,-- 

 
De bijdrage voor de basisgroep per persoon is € 100,00 in het jaar. Deze 

bijdrage kan gestort worden op rekening 29.61.64.151 t.n.v. Oecumenische 
Basis Gemeente te Heerenveen. Giften t.b.v. andere doelen kan met vermelding 
van het doel ook op deze bankrekening gestort worden. Vanwege de ANBI-status 

zijn de giften aftrekbaar. Zie ook www.obg-heerenveen.nl 
 

 


