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Endeveld 

Organist: Joop Ormel 

 

Intochtslied: wij zingen psalm 150  

1. Looft God looft hem overal, 

looft de koning van t heelal, 
om zijn wonderbare macht  
om zijn heerlijkheid en kracht 
van zijn naam en eeuwig wezen. 
loof de daden groot en goed 
die hem triomferen doet 
Hem zij eer, hij zij geprezen. 
 

2. Heft bazuin, uw gouden stem, 
harp en fluit , verheerlijkt Hem, 
Citer, cimbel tamboerijn  
laat uw maat de maatslag zijn,  
van Gods ongemeten wezen, 
opdat zinge al wat leeft, 
juiche al wat adem heeft, 
tot Gods eer, Hij zij geprezen.  

Stil gebed  

Bemoediging en groet 

Onze Hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde tot leven heeft 

riep door zijn stem, zijn woord en die ons de mogelijkheid geeft antwoord 

te geven met ons lied. 

Genade zij u en vrede van God onze Vader, van onze Heer Jezus 

Christus en van de Heilige Geest. Amen 

 

Gebed 

 

Inleiding 

 

Zingen van verdriet 
Wij zingen Lied 801:  1.tm 5 “Door de nacht van strijd en zorgen” 
1. Door de nacht van strijd en zorgen 
schrijdt de stoet der pelgrims voort, 
vol verlangen naar de morgen, 
waar de hemel ons verhoort. 
 
2. Lied’ren zingend vol vertrouwen 
tot in het eeuwig licht  



In elk ander mens aanschouwen  
‘t lichten van Gods aangezicht 
 
3 Door de nacht leidt ons ten leven  
Licht dat weerklinkt overal 
dat ons blinkend zal omgeven, 
als ons God ontvangen zal. 
 
4. in ons hart is dit de luister, 
dit de liefde die ons leidt 
op de kruistocht door het duister 
naar de lichte eeuwigheid 
 
5 Met één lied uit duizend monden 
gaan wij zingend door de nacht, 
door één Geest tesaam verbonden, 
naar de kust waar God ons wacht. 

 

Tekst: Kun je zingen van verdriet? 

Kun je zingen van verdriet? Vaak gaat juist de keel dichtzitten als je  

verdriet hebt. Zingen wordt piepen of huilen. Zingen we weer na een 

periode van rouw of verdriet, dan is dat altijd een eerste teken dat we 

leren met het verdriet om te gaan, dat we er vorm aan geven door 

woorden en melodie. Er zijn veel liederen die uiting geven aan dat 

gevoel. Veel liederen die verdriet verwoorden en ons zo helpen verder te 

gaan door het leven.  

 

Lied 130c: 1,2,3 

1. Uit de diepten roep ik u, Heer mijn God 

Ik heb u nodig Here, luister  

nu ik schorgebeden fluister: 

Luister toch, Heer, luister toch. 

 

2. Als U niets dan zonden zag, Heer, mijn God 

wie bleef in leven, maar nu wilt U 

juist vergeven. Dus verdient u 

niets dan diep ontzag, ons diep ontzag. 

 

3. Ik blijf wachten tot u komt, Heer mijn God, 

ik blijf nog sterker op u wachten 

dan een mens in lange nachten 

wacht op licht, het morgenlicht. 

 



Gedicht (tekst van lied 936) 

Luister naar de wind, die een lied van liefde zingt: 

Kom zoals je bent, met treurend hart mijn kind, 

en ik zal jou verlossen, dat je vrede vindt. 

 

Houdt je vast aan mij, als je eenzaam bent en klein 

en wese niet bezorgd, ik zal altijd bij je zijn. 

Ik geef je overwinning over dood en pijn. 

 

Jezus, U bent Heer, en ik ben uw zwakke kind. 

Maar u geeft mij kracht als de vijand mij weer vindt. 

O bron van eeuwig leven, U die mij bemint.  

 

Wij zingen Ps 42: 1 

1. Evenals een moede hinde 
 naar het klare water smacht, 
 schreeuwt mijn ziel om God te vinden, 
 die ik ademloos verwacht. 
 Ja, ik zoek zijn aangezicht, 
 God van leven, God van licht. 
 Wanneer zal ik Hem weer loven,  
 juichend staan in zijn voorhoven? 
 
Lezing Psalm 42 (NBG-vertaling 1951) 

421Voor de koorleider. Een leerdicht van de Korachieten. 
2Gelijk een hinde die naar waterbeken smacht, 
zo smacht mijn ziel naar U, o God. 
3Mijn ziel dorst naar God, 
naar de levende God; 
wanneer zal ik komen 
en voor Gods aangezicht verschijnen? 
4Mijn tranen zijn mij tot spijze 
dag en nacht, 
daar men de ganse dag tot mij zegt: 
Waar is uw God? 
5Hieraan wil ik denken 
en mijn ziel in mij uitstorten: 
hoe ik optrok in de dichte drom, 
voor hen uit schreed naar Gods huis, 
bij jubelklank en lofgezang – 
een feestvierende menigte. 
6Wat buigt gij u neder, o mijn ziel, 



en zijt gij onrustig in mij? 
Hoop op God, want ik zal Hem nog loven, 
mijn Verlosser en mijn God! 
 
Zingen psalm 42: 2 

2. Tranen heb ik onder ’t klagen 
tot mijn spijze dag en nacht  
als mijn haters honend vragen 
waar is God die gij verwacht? 
Ik gedenk hoe ik vooraan 
in de reien op mocht gaan 
om mijn dank Hem op te dragen 
in zijn huis op hoogtijdagen  

 
7Mijn ziel buigt zich neder in mij, 
daarom gedenk ik Uwer 
uit het land van de Jordaan en de Hermonbergen, 
uit het klein gebergte. 
8Watervloed roept tot watervloed 
bij het gebruis uwer stromen; 
al uw baren en golven 
slaan over mij heen. 
9Des daags zal de HERE zijn goedertierenheid gebieden, 
en des nachts zal zijn lied bij mij zijn, 
een gebed tot de God mijns levens. 
10Ik wil tot God, mijn rots, zeggen: 
Waarom vergeet Gij mij? 
Waarom ga ik in het zwart 
vanwege des vijands onderdrukking? 
11Met een doodsteek in mijn beenderen 
honen mij mijn tegenstanders, 
doordat zij de ganse dag tot mij zeggen: 
Waar is uw God? 
12Wat buigt gij u neder, o mijn ziel, 
en wat zijt gij onrustig in mij? 
Hoop op God, want ik zal Hem nog loven, 
mijn Verlosser en mijn God! 
 

Wij zingen Psalm 42: 7 

 7. Hart onrustig, vol van zorgen, 
 vleugellam geslagen ziel,  
 hoop op God en wees geborgen. 
 Hij verheft wie nederviel. 



 Eens verschijn ik voor den Heer, 
 vindt mijn ziel het danklied weer: 
 Hij, mijn God , Hij heeft mijn leven 
 altijd aan de dood ontheven.  
 

Zingen geeft troost 

Gedicht 

Wie durft er nog te zingen 

Wie zingt er nog het licht 

Wie zingt er nog de kleuren 

de woorden tot gedicht 

 

Wie zingt glashard het onrecht stuk 

wie zingt er tegen schaduw in 

wie zingt de wereld in balans 

wie zingt er van een nieuw begin? 

 

zing met tranen in je ogen, 

zing de stenen harten stuk 

zing, ondanks je onvermogen 

zing de woede tot geluk! 

 

zing de sterren aan de hemel 

zing liefde los uit alle kelen, 

zing van onbezorgd te spelen, 

zing alle talen om te delen. 

 

Zing de handen wat te doen 

zing aan mensen vreugdegroet 

zing het leven, zing het licht 

zing vooruit: een vergezicht. 

 

zing de warmte en het leven 

zing de stilte en de dank 

als jouw stem het mag begeven 

zing ik verder, leven lang 
Nelleke van Vliet Open Deur juni 2021  

Wij zingen Ps.139: 1,2  

1. Heer, die mij ziet zoals ik ben, 



dieper dan ik mijzelf ooit ken, 
kent Gij mij , Gij weet waar ik ga, 
Gij volgt mij waar ik zit of sta. 
Wat mij ten diepste houdt bewogen 
’t ligt alles open voor uw ogen. 
 
2. Gij zijt zo diep vertrouwd met mij: 
wie weet mijn wegen zoals Gij? 
Gij kent mijn leven woord voor woord, 
Gij hebt mij voor ik spreek gehoord. 
Ja, overal, op al mijn wegen 
en altijd weer komt Gij mij tegen 
 

Tekst: Zingen geeft troost 

 

Wij zingen Lied 247: 1,2,3,4 

1.Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt. 
De nacht valt in, waarin geen licht meer straalt. 
Andere helpers, Heer, ontvallen mij. 
Der hulpelozen hulp, wees mij nabij. 
 
2. Wees bij mij, nu de dag ten einde spoedt, 
Alles verdoft wat glans bezat en gloed. 
Alles vervalt in 't wisselend getij 
maar Gij die eeuwig zijt, blijf mij nabij. 
 
3.U heb ik nodig, uw genade is 
mijn enig licht in nacht en duisternis. 
Wie anders zal mijn leidsman zijn dan Gij?  
In nacht en ontij, Heer, blijf mij nabij. 
 
4. Ik vrees geen kwaad, want bij mij is de Heer. 
Tranen en leed zijn nu niet bitter meer. 
Waar is uw prikkel, dood wat dreigt ge mij? 
Ik triomfeer, mij is de Heer nabij. 
 
Wij zingen Lied 221 1,2     

1. Zo vriendelijk en veilig als het licht 
zo als een mantel om mij heen geslagen 
zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht 
ik roep zijn naam, bestorm mij met zijn vragen, 
dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt. 



Wil mij behoeden en op handen dragen. 
 
2. Want waar ik ben, als Gij niet wijd en zijd 
waakt over mij en over al mijn gangen. 
wie zou ik worden, waart Gij niet bereid 
om, als ik val, mij telkens op te vangen. 
Ik leef niet echt als Gij niet met mij zijt. 
Ik moet in lief en leed naar u verlangen.  
 

Zingen van vreugde 
Korte tekst: het gebed van de Rabbi 

 

We zingen 218:  

1.Dank U voor deze nieuwe morgen,  
Dank U voor elke nieuwe dag. 
Dank U dat ik met al mijn zorgen  
Bij U komen mag. 
 
2. Dank U voor deze mooie aarde 
dank U voor sterren maan en zon 
Dank U , dat u ons wilt bewaren, 
kracht en levensbron. 
 
3. Dank U dat alle vogels zingen, 
dank U voor elke boom in bloei. 
Dank u voor zoveel goede dingen, 
dank U dat ik groei. 
 
4. Dank U voor steun in moeilijkheden 
altijd ziet u naar mensen om. 
Dank U voor vrienden en voor vreemden 
die ik tegenkom. 
 
5.. Dank u voor alle mooie klanken, 
al wat ik zien en horen kan, 
Dank U, O God ik wil u danken 
dat ik danken kan. 
 

We zingen lied 704: 1, 3 Dank, dank, nu allen God.  

1. Dankt, dankt nu allen God  
met hart en mond en handen, 
die grote dingen doet 
hier en in alle landen, 



die ons van kindsbeen aan  
ja, van de moederschoot, 
zijn vaderlijke hand 
en trouwe liefde bood. 
 
3. Lof eer en prijs zij god, 
Die troont in ’t licht daarboven. 
Hem, Vader, Zoon en Geest, 
Moet heel zijn schepping loven. 
Van hem, de ene Heer, 
Gaf het verleden blijk, 
het heden zingt zijn eer, 
de toekomst is zijn rijk. 

 

Gebeden 
 

Wij zingen lied 913: 1,4 
1. Wat de toekomst brengen moge, mij geleidt des Heren hand;  
moedig sla ik dus de ogen naar het onbekende land. 
Leer mij volgen zonder vragen; Vader wat gij doet is goed!  
Leer mij slechts het heden dragen met een rustig kalme moed! 
 
4.Waar de weg mij brengen moge, aan des Vaders trouwe hand,  
   loop ik met gesloten ogen naar het onbekende land. 
Collecte  

We zingen lied 885 “Groot is uw trouw, o Heer”  

Groot is Uw trouw, o Heer, mijn God en Vader. 
Er is geen schaduw van omkeer bij U. 
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer Dezelfde 
die Gij steeds waart, dat bewijst Gij ook nu. 
 
Refrein: 
   Groot is Uw trouw, o Heer, groot is Uw trouw, o Heer, 
   iedere morgen aan mij weer betoond. 
   Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. 
   Groot is Uw trouw, o Heer, aan mij betoond. 
 
Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden, 
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt: 
Kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst. 
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid. 
Refrein 



 
Wij zingen: U zij de glorie lied 634 

U zij de glorie, Opgestane Heer,  
U zij de victorie, u zij alle eer! 
Alle mens’lijk lijden hebt Gij ondergaan 
om ons te bevrijden tot een nieuw bestaan:  
U zij de glorie Opgestane Heer,  
U zij de victorie, nu en immermeer! 
 
Licht moge stralen in de duisternis 
lieve vrede dalen waar geen hoop meer is  
geef ons dan te leven in het nieuwe licht,  
wil het woord ons geven dat hier vrede sticht:  
U zij de glorie Opgestane Heer  
U zij de victorie, U zij alle eer! 
 

Wilt u gaan staan voor de zegen 

Zegen 

Dat God ons zal omarmen, 
dat God ons zal beschermen 
dat God ons behoedt als we slapen 
Dat God ons nabij is als we ontwaken 
dat God ons steunt als we bezorgd zijn 
dat God ons laat lachen als we vooruit kijken 
dat God zich laat horen in wat we zeggen 
en zingen en zwijgen, 
dat God ons laat zien in onze leven 
Allen: Amen 
 
Wij zingen 418: God schenk ons de kracht …. 
 

1. God schenk ons de kracht, dicht bij u te blijven, 
dan zal ons geen macht uit elkander drijven, 
zijn wij in u één, samen op uw wegen  
dan wordt ons tot zegen lachen en geween. 
 

2. Niemand kan alleen, Heer uw zegen dragen 
Zegen draagt ons heen, aar wie vrede vragen 
Wat Gij schenkt wordt meer naar gelang wij delen 
horen helpen helen,-vruchtbaar in de Heer 
 

3. Vrede, vrede laat Gij in onze handen, 
dat wij die als zaad dragen door de landen 



zaaiend dag aan dag, zaaiend in den brede, 
totdat in uw vrede, ons hart rusten mag 

 
4. God, schenk ons de kracht dicht bij u te blijven 

Dan zal ons geen macht uit elkander drijven 
zijn wij in u éen, samen op uw wegen 
dan wordt ons tot zegen lachen en geween.  
 
 

 


