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Ter inleiding 
We leven in een wereld vol onrust. Een wereld waarin veel ons 
verontrust. Om het vol te houden, gunnen we elkaar van harte ook 
momenten van rust en ontspanning; van stilte in een druk bestaan. 
Om op adem te komen, om ruimte scheppen, om scherp te blijven. 

Waar of bij wie vind jij rust en stilte?  
    
 
 
 



Voorafgaande aan de viering kijken en luisteren we naar: 
U geeft rust in mijn ziel 

 
https://www.youtube.com/watch?v=HEqe9KUPKK0 

 
 Orgelmuziek: Als een hert dat verlangt naar water, 
           zo verlangt mijn ziel naar U… 
  
 Moment van stille voorbereiding 

 

   Welkom 
  

 Lied 42 vers 1 – Evenals een moede hinde! 
      

Aanvangswoord en groet 
voorganger: Wij zoeken Gods aangezicht, 

God van leven, God van licht. 
Onze hulp ligt verankerd in de naam van de HEER, 

allen:  die hemel en aarde gemaakt heeft; 
voorganger: die trouw blijft voor altijd 
allen:  en niet loslaat wat zijn Hand begon. 
 
voorganger: Genade, licht en vrede, met elk van jullie, 
   thuis en hier, van God de Vader, 
   en van Jezus onze Heer, 
   in de ruimte van de heilige Geest. 
allen:  Amen. 
 
Lied 42 vers 3 – Hart onrustig, vol van zorgen  
   
Wij leggen in gebed de wereld en ons leven aan God voor 

 
 Tijdens dit gebed zeggen we enkele keren: 
 God, wees ons genadig, 
 zegen ons met het licht van uw ogen. (tekst van lied 514c) 
 

   We luisteren naar: lied 836 vers 1, 2, 4 en 5 –  
  O Heer die onze Vader zijt  

 

https://www.youtube.com/watch?v=vEO4ntkntnE              
  

Gebed om de heilige Geest 
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https://www.youtube.com/watch?v=HEqe9KUPKK0
https://www.youtube.com/watch?v=vEO4ntkntnE


Lezing: Psalm 131 
 

Een pelgrimslied van David. 
 
HEER, niet trots is mijn hart, 
niet hoogmoedig mijn blik. 
Ik zoek niet wat te groot is 
voor mij en te hoog gegrepen. 
 
Nee, ik ben stil geworden, 
ik heb mijn ziel tot rust gebracht. 

Als een kind op de arm van zijn moeder, 
als een kind is mijn ziel in mij. 
 
Israël, hoop op de HEER, 
van nu aan tot in eeuwigheid. 
 

Orgelmuziek: Psalm 131 
 

Lezing: Mattheus 11 vers 25 - 30  
 
Jezus bidt: ‘ik ben zo blij, Vader, Heer van hemel en aarde, 
dat je niet geleerd hoeft te zijn om te begrijpen wie U bent. 
Kinderen snappen vaak beter wie U bent dan geleerde mensen, 
die vaak alles met hun verstand willen begrijpen. 
Wie wil weten hoe U bent, hoeft maar naar mij te kijken, 
want ik hoor bij U als een zoon bij zijn vader. 
Ik heb alles van U gekregen om aan de mensen te laten zien  
wie U bent. 
 
Jezus zegt tegen de mensen: ‘Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn 

en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven. 
Neem mijn juk op je en leer van mij,  
want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. 
Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, 
want mijn juk is zacht en mijn last is licht.’ 
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Preek n.a.v. het lied ‘Zoek de stilte en vind ruimte’ 
(Sytze de Vries, ‘het liefste lied van overzee’ deel 2 nr. 65) 

  
 Zoek de stilte, vind de ruimte 

in ons overvol bestaan, 
waar de hoop een plaats kan vinden, 
wij bevrijd naar binnengaan: 
wis de chaos en de wirwar, 
wis de ogen, om te zien 
wat van waarde is kostbaar, 
wat tot onze vrede dient. 

  
 Stilte vraagt om ons vertrouwen, 

koelt de hitte, remt de tred. 
God, de stilte die ons aanspreekt, 
kent ons wezen, raakt de kern. 
Hij schept ruimte in ons denken, 
schaduw die de zon laat zien, 
schenkt ons moed waar wij te klein zijn, 
geeft geloven doel en zin. 
 

Laten wij in zijn Geest voortgaan, 
open voor elkaars verdriet, 
angsten uit ons leven bannen, 
want de ruimte moet gevierd: 
ruimte voor de diepste dromen, 
ruimte voor zorgvuldigheid, 
ruimte die wij kunnen delen, 
ruimte waar de Geest geleidt! 
 

Wij gedenken 
Jan van de Haar 

28 april 1930  -  7 juni 2020 
 
Lied 753 vers 1 – Er is een land van louter licht 
 
Aandacht voor het doel van de collecte 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader 
 

Lied 315 vers 1 en 3 – Heb dank, o God van alle leven 
 
Uitzending en zegen  

allen (gesproken): Amen! 
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