
     Zondag 3 februari 2013  

Stilte ??



Welkom en mededelingen
Aansteken van de kaars God houd u niet stil

zwijg niet God
zie niet onbewogen toe (ps. 83:1)

Lied: Licht dat ons aanstoot

2
Licht, van mijn stad de stedehouder,
aanhoudend licht dat overwint.
Vaderlijk licht, steevaste schouder,
draag mij, ik ben jouw kijkend kind.
Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen
of ergens al de wereld daagt
waar mensen waardig leven mogen
en elk zijn naam in vrede draagt.
3
Alles zal zwichten en verwaaien
wat op het licht niet is geijkt.
Taal zal alleen verwoesting zaaien
en van ons doen geen daad beklijft.
Veelstemmig licht, om aan te horen
zolang ons hart nog slagen geeft.
Liefste der mensen, eerstgeboren,
licht, laatste woord van Hem die leeft.

Inleiding op het thema



Kyrië uit Missa Syllabica (Arvo Pärt)
Kyrië eleison.
Christe eleison.
Kyrië eleison. 

Lied:

Schriftlezing: Matteüs 8: 23 – 26

Jezus ging in het schip en zijn leerlingen volgden hem. Plotseling begon het 
meer enorm te kolken, zodat de golven over het schip sloegen. Maar Jezus 
sliep. Ze gingen naar hem toe en maakten hem wakker en riepen: “Heer, red 
ons toch, we vergaan.” Hij zei tegen hen:”Waarom hebben jullie zo weinig 
moed, kleingelovigen?” Toen stond hij op en bestrafte de wind en de zee, en er 
kwam een grote stilte.



Lied:

Verwerking: Wat gebeurt er met je, als het stil wordt?

Uitwisseling

Tekst van Sören Kierkegaard:

Ik ontdekte dat ik minder en minder 
te zeggen had, 
tot ik uiteindelijk stil werd 
en begon te luisteren. 
En in die stilte hoorde ik de stem van God. 

Muzikaal intermezzo

Collecte voor het Hospice in Heerenveen



Slotlied: Ga mee met ons (op melodie gez. 392 Liedboek)

1
Ga mee met ons, trek lichtend ons vooruit
naar tijd en land door U ooit aangeduid.
Leef op in ons, de mens die leven moet,
een die de toekomst heeft, die leeft voorgoed.

2
Ga mee met ons, verberg U niet altijd,
gun ons een flits, een teken in de tijd
dat U nog leeft, nog steeds om mensen geeft
en zonder wanhoop voor de vrede leeft.

3
Ga mee met ons. Wie zijn wij zonder U?
Een mens gaat dood aan enkel toen en nu.
Licht op in ons , wees vuur en vlam van hoop
Houd steeds in ons de toekomstmens ten doop.

Zegen
Blessed are we in the awakening dawn 
Blessed are we in the morning 
Blessed are we in the light of the day 
As we enjoy the earth turning 
Blessed are we as the twilight descends 
And the magic of dusk is upon us 
And Blessed are we in the dark of the night 
As we slip into dreams that are calling 



Aan deze viering werkten mee: Atty Douma, Eduard Harmburger, Ali Pot en 
Cobi de Poel. 
Muzikale medewerking: Rieki Kleinhesselink

De volgende viering is op zondag 3 maart 2013 en heeft als thema: Ruth

De opbrengst van de collecte in januari 2013 was voor Vluchtelingenwerk in 
Heerenveen en bedroeg: € 182,10

De jaarlijkse bijdrage is 100 euro p.p. Dit bedrag kan gestort worden op 
banknummer 29.61.64.151 ten name van de Oecumenische Basisgemeente te 
Heerenveen. We hebben een ANBI status zodat giften aftrekbaar zijn.


