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Muziek vooraf: “Ken je mij” 
 
 

We verstillen en wachten op wat komen gaat… 
 
Welkom door de ouderling van dienst 
 
 
Aanvangslied                     
LB 276: 1,2 en 3 Zo maar een dak (VLB 573) 
 
Groet en bemoediging 
 
Onze hulp is de naam van de Levende  

schepper van hemel en aarde 
die trouw blijft tot in eeuwigheid  
en die nooit loslaat het werk dat Zijn hand begon. 
 
Genade zij u en vrede van God onze Vader,  
door onze Heer Jezus Christus  
in de gemeenschap met de Heilige Geest.  
Amen 
 
 
Klankresten (VLB 502) – 3x 

 
Klankresten van een onvoltooid verhaal. 
Steenlettergrepen, sporen in woestijnzand. 
Lichtwoorden, ooit ontvangen, maar van wie. 
Hij zal niet slapen, aller zielen hoeder 
 
 
Gebed 
 
 
Herschep ons hart (VLB 693) – 2x 

 
Herschep ons hart, heradem ons verstand. 
Dat wij elkaar behoeden en doen leven. 
Maak ons tot Uw gemeente. 
Wees de stem die ons geweten wekt. 
Verberg u niet. 
Verberg u niet. 
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Een woestijn verhaal 

 
 
 
Schriftlezing: 
Jesaja 35:1-10 (NBV) 
 
 
LB 608: 1, 2 en 3 De steppe zal bloeien (VLB 364) 
 
 
Overdenking – “De steppe zal bloeien” 

 
 
LB 809  Blijf niet staren (VLB 855) - canon 
 
 
3 kaarsen voor alle generaties 
Na iedere aangestoken kaars zingen we uit VLB 214: 
 
“Keer u om naar ons toe, keer ons toe naar elkaar.” (2x) 
 
 

Gebeden 
en aansluitend zingen we uit VLB 250: 
 
Onze vader verborgen 
uw naam worde zichtbaar in ons  
uw koninkrijk kome op aarde  
uw wil geschiede, een wereld  
met bomen tot in de hemel,  
waar water schoonheid, en brood  
gerechtigheid is, en genade –. 
 

waar vrede niet hoeft bevochten  
waar troost en vergeving is  
en mensen spreken als mensen  
waar kinderen helder en jong zijn,  
dieren niet worden gepijnigd  
nooit één mens meer gemarteld,  
niet één mens meer geknecht. 
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Doof de hel in ons hoofd  
leg uw woord op ons hart  
breek het ijzer met handen  

breek de macht van het kwaad. 
 
Van U is de toekomst  
kome wat komt.  
Van U is de toekomst  
kome wat komt. 
 
 
 
Zegenbede gevolgd door gezongen Amen (3x) 
 

 
Collecte terwijl we luisteren, kijken of zingen: 
 
“Die mij droeg op adelaarsvleugels” (VLB 239) 
 
 
 

Achtergronden 
De liturgie van deze dienst is geïnspireerd op de diensten 

zoals die al ruim 50 jaar worden gehouden in de Ekklesia 
Amsterdam. In de jaren 60 is Huub Oosterhuis (1933) daar 

gestart met hertalen van een toen nog overwegend Latijnse 
eredienst. Bernard Huijbers (1922-2003) , Antoine Oomen 

(1945) en Tom Löwenthal (1954) zijn de “huis”-
componisten van de meeste liederen uit het Verzameld 

Liedboek (2004 - VLB). 
Nog steeds worden nieuwe liederen geschreven. Zie voor 

een actueel online overzicht: 
http://nieuweliefdeleerhuis.com/liederen/ 

 

Hierbij enkele aanbevolen verzamel CD’s. 
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