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Thema: Over jou staat geschreven 
Bijbelzondag 

Welkom en mededelingen 
aansteken kaars van verbondenheid 

Intochtslied  Psalm 78: 1 en 2 
1. Mijn volk, ik ga geheimen openleggen. 
Wend nu het oor tot wat ik u zal zeggen. 
Verborgenheden wil ik openbaren, 
een van oudsher ons doorgegeven mare, 
roemrijke daden door de Heer volbracht, 
zijn grote wonderen en zijn grote kracht. 

2. Laat ons wat onze vaderen vertelden 
doorgeven en aan onze kinderen melden. 
’t Getuigenis aan Israël geschonken, 
het heil dat van de hemel heeft geklonken, 
het is een licht dat ons ten leven leidt, - 
ons en al wie door ons wordt ingewijd. 

Stil gebed    
Onze hulp is in de naam van de Heer 
die hemel en aarde gemaakt heeft, 
die trouw houdt tot in eeuwigheid 
en niet laat varen het werk van zijn handen. 
Groet 

Klein Gloria 

Gebed om ontferming 

Zingen  Lied 139b 
1. Heer, U doorgrondt en kent mij; 
mijn zitten en mijn staan 
en U kent mijn gedachten, 
mijn liggen en mijn gaan. 
De woorden van mijn mond, o Heer, 
die zijn voor U bekend 
en waar ik ook naar toe zou gaan, 
ik weet dat U daar bent. 

2. Heer, U doorgrondt en kent mij, 
want in de moederschoot 
ben ik door U geweven; 
U bent oneindig groot. 
Ik dank U voor dit wonder, Heer, 
dat U mijn leven kent 
en wat er ook gebeuren zal, 
dat U steeds bij mij bent. Refrein 

refrein 
Heer, U bent altijd bij mij, 
U legt uw handen op mij 
en U bent voor mij en naast mij 
en om mij heen. 
Heer, U bent altijd bij mij, 
U legt uw handen op mij 
en U bent voor mij en naast mij 
en om mij heen, elke dag. 

Over jou staat geschreven I 

Gebed bij de opening van de Schriften 

Gesprek met de kinderen 



Zingen  We gaan voor even uit elkaar 
1. Wij gaan voor even uit elkaar, 
en delen nu het licht. 
dat licht vertelt ons iets van God,  
op Hem zijn wij gericht. 

2. Wij geven Gods verhalen door: 
en wie zich openstelt  
ervaart misschien een beetje licht 
door wat er wordt verteld. 

3. Straks zoeken wij elkaar weer op  
en elk heeft zijn verhaal. 
het licht verbindt ons met elkaar:  
het is voor allemaal. 

Lezen   Psalm 139: 1-12 
door Rien Oostveen 
Voor de koorleider. Van David, een psalm. 
HEER, U kent mij, U doorgrondt mij, 
U weet het als ik zit of sta, 
U doorziet van verre mijn gedachten. 
Ga ik op weg of rust ik uit, U merkt het op, 
met al mijn wegen bent U vertrouwd. 
Geen woord ligt op mijn tong, 
of U, HEER, kent het ten volle. 
U omsluit mij, van achter en van voren, 
U legt uw hand op mij. 
Wonderlijk zoals U mij kent, 
het gaat mijn begrip te boven. 
Hoe zou ik aan uw aandacht ontsnappen, 
hoe aan uw blikken ontkomen? 
Klom ik op naar de hemel – U tref ik daar aan, 
lag ik neer in het dodenrijk – U bent daar. 
Al verhief ik mij op de vleugels van de dageraad, 
al ging ik wonen voorbij de verste zee, 
ook daar zou uw hand mij leiden, 
zou uw rechterhand mij vasthouden. 
Al zei ik: ‘Laat het duister mij opslokken, 
het licht om mij heen veranderen in nacht,’ 
ook dan zou het duister voor U niet donker zijn – 
de nacht zou oplichten als de dag, 
het duister helder zijn als het licht. 

Zingen  Psalm 139: 1 
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. 

Lezen   Psalm 139: 13-18 
U was het die mijn nieren vormde, 
die mij weefde in de buik van mijn moeder. 
Ik loof U om het ontzaglijke wonder van mijn bestaan, 
wonderbaarlijk is wat U gemaakt hebt. 
Ik weet het, tot in het diepst van mijn ziel. 
Toen ik in het verborgene gemaakt werd, 
kunstig geweven in de schoot van de aarde, 
was mijn wezen voor U geen geheim. 



Uw ogen zagen mijn vormeloos begin, 
alles werd in uw boekrol opgetekend, 
aan de dagen van mijn bestaan ontbrak er niet één. 
Hoe rijk zijn uw gedachten, God, 
hoe eindeloos in aantal, 
ontelbaar veel, meer dan er zand is bij de zee. 
Ontwaak ik, dan nog ben ik bij U. 

Zingen  Psalm 139: 8 
8. Ik loof U die mijn schepper zijt, 
die met uw liefde mij geleidt, 
Gij hebt mijn oerbegin aanschouwd, 
in ’t diepst der aarde opgebouwd. 
Niets blijft er voor uw oog verborgen. 
Ja, Gij omringt mij met uw zorgen. 

Lezen   Psalm 139: 19-24 
God, breng toch de goddelozen om, 
– weg uit mijn ogen, jullie die bloed vergieten – 
ze spreken kwaadaardig over U, 
uw vijanden misbruiken uw naam. 
Zou ik niet haten wie U haten, HEER, 
niet verachten wie tegen U opstaan? 
Ik haat hen, zo fel als ik haten kan, 
ze zijn ook mijn vijand geworden. 
Doorgrond mij, God, en ken mijn hart, 
peil mij, weet wat mij kwelt, 
zie of ik geen verkeerde weg ga, 
en leid mij op de weg die eeuwig is. 

Zingen  Psalm 139: 14 
14. Doorgrond, o God, mijn hart; het ligt 
toch open voor uw aangezicht. 
Toets mij of niet een weg in mij 
mij schaadt en leidt aan U voorbij. 
O God, houd mij geheel omgeven, 
en leid mij op de weg ten leven. 

Uitleg en verkondiging 

Muziek  Pelgrimslied - Amanda Strydom 
vertaling: 
Vader God U kent mijn naam 
U kent mij van binnen en van buiten 
mijn grootspraak en mijn klein verdriet 
mijn vasthouden aan alles wat vergaat 

U kent mijn vrees en mijn hoop 
het pad dat ik barrevoets beloop 
dat pad hebt U allang bereid 
U maakt het pad gelijk voor mij 

Alle pelgrims gaan weer naar huis 
elke zwerver komt weer thuis 
Ik verdwaal steeds op Uw doorgaande weg 
zoekend naar Uw herberg 



Moeder God U kent mijn waan 
mijn ego en mijn rechte rug 
de draak waartegen ik blijf vechten 
U wijst mij altijd weer de weg 

U hebt mij met uw licht gezegend 
dat licht strooi ik op iedereen 
Alleen U weet hoe mijn toekomst zal zijn 
ik heb niets, U maakt mij rijk 

Alle pelgrims gaan weer naar huis 
elke zwerver komt weer thuis 
Ik verdwaal steeds op Uw doorgaande weg 
zoekend naar Uw herberg 

Over jou staat geschreven II 

Gebeden 

Aankondiging collecte  

Slotlied   Lied 313: 1 en 2 
1. Een rijke schat van wijsheid  
schonk God ons in zijn woord. 
Heb moed, gij die op reis zijt,  
want daarmee kunt gij voort. 
Gods woord is ons een licht,  
en elk die in vertrouwen 
daarnaar zijn leven richt,  
die zal erin aanschouwen 
des Heren aangezicht. 

2. God opent hart en oren, 
opdat wij in geloof 
zijn roepstem zouden horen, 
voor and´re stemmen doof. 
Gods woord gordt mensen aan, 
om zonder te versagen 
het smalle pad te gaan 
en stil het kruis te dragen 
achter hun Heiland aan. 

Wegzending en zegen Zingen !3x Amen" 


