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Liturgie voor de dagopening 
van de zitting van de Generale Synode van de PKN 

op zaterdag 25 april 2009 
voorganger: ds. J.D.W. Eerbeek, hoofdpredikant Dienst Justitiële Inrichtingen, 

Ministerie van Justitie 
 
 
 
Zingen: Gezang 328 : 1 en 3  
 

1. Here Jezus, om uw woord 
zijn wij hier bijeengekomen. 
Laat in ’t hart dat naar U hoort 
uw genade binnenstromen. 
Heilig ons, dat wij U geven 
hart en ziel en heel ons leven. 
 
3. O Gij glans der heerlijkheid, 
licht uit licht, uit God geboren, 
maak ons voor uw heil bereid, 
open hart en mond en oren, 
dat ons bidden en ons zingen 
tot de hemel door mag dringen. 

 

Onze Hulp en Groet 
Hier gekomen 

misschien wel blij  

of misschien wel verdrietig 

om wat u is overkomen 

Misschien wel voor hoop en verwachting 

of misschien ook wel angstig. 

Misschien wel op zoek naar een glimp van God. 

Hier gekomen met heel ons leven 

mogen we weten en geloven 

 

dat onze Hulp is in de naam van de Heer 

die de hemel en de aarde heeft geschapen. 
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Het aansteken van de Paaskaars 

Ik steek de Paaskaars aan als teken van het licht  

van de opstanding van Christus. 

In dat licht mogen wij ons leven zien. 

 
 
Gebed 
Heer, onze Vader, 

dank u wel dat we mochten opstaan deze dag tegemoet. 

U ziet ons aan, ieder persoonlijk.  

en u nodigt ons uit mede-arbeiders in Uw dienst te zijn. 

Inspireer ons vandaag. 

Zegen het werk van onze handen. 

Amen. 

 
Lezing: Lucas 5 : 1 – 11  
 
Overweging  ‘Naar diep water gaan’ 
 
Zingen ‘Gij die mij kent’ (lied 131 uit het liturgisch werkboek voor justitiepastores) 
 (melodie: God roept ons broeders, gezang 474) 
 

1. Gij die mij kent, Gij die mij hoort 
en weet wat in mij leeft, 
Gij weet hoe veel aan goedheid, kracht, 
mijn angst verborgen heeft. 
Doorbreek mijn waan, mijn zelfverweer, 
mijn opgebouwde schijn. 
Breng aan het licht bij iedereen  
de mens die ik moet zijn. 
 
2. Gij die mij wenkt en aanziet, smeekt 
in mensen zonder tal, 
Gij die in elke vreemde hoopt 
dat ik hem kennen zal. 
Doorbreek mijn kleur, mijn eigen soort, 
mijn eigen stad en land, 
dat ik nog ooit de ander zie 
van zijn verborgen kant. 
 
3. Gij die mij zegt met brood en wijn 
wie mensen kunnen zijn, 
Gij die mij leert hoe mensen voor 
elkaar te winnen zijn. 
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Doorbreek mijn angst voor zelfverlies, 
mijn zorg voor eigen brood, 
dat ik nog ooit durf op te staan, 
uit zelfbehoud, mijn dood.  

 

Onze Vader 
Onze Vader die in de hemelen zijt 
uw naam worde geheiligd 
uw koninkrijk kome 
uw wil geschiede 
gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. 
Geef ons heden ons dagelijks brood 
en vergeef ons onze schulden 
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren 
en leid ons niet in verzoeking 
maar verlos ons van de boze 
want van U is het koninkrijk  
en de kracht  
en de heerlijkheid 
tot in eeuwigheid 
Amen. 
 
 
Zingen: Gezang 479 : 1 en 4  
 

1. Aan u behoort, o Heer der heren, 
de aarde met haar wel en wee, 
de steile bergen, koele meren, 
het vaste land, d’onzeekre zee. 
Van U getuigen dag en nacht. 
Gij hebt ze heerlijk voortgebracht. 
 
4. Laat dan mijn hart U toebehoren 
en laat mij door de wereld gaan 
met open ogen, open oren 
om al uw tekens te verstaan. 
Dan is het aardse leven goed, 
omdat de hemel mij begroet. 
   

Zegen 
De Here zegene u en Hij behoede u 

De Here doe zijn aangezicht over u lichten  

en zij u genadig. 

De Here verheffe zijn aangezicht over u  

en geve u vrede. Amen. 

 


