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Aansteken van de kaarsen 
 
Voor de rust van de nacht, 
voor het wonder van mijn adem 
die niet stokte toen ik sliep,  
voor het licht van deze morgen, 
voor het wonder van ‘t ontwaken, 
wees dankbaar mijn ziel. 
 
Zingen: Lied 2 ‘Tussentijds’, ‘Heer, onze Heer..’ 1 en 3 
 
Heer onze heer, hoe zijt Gij aanwezig 
en hoe onzegbaar ons nabij. 
Gij zijt gestadig met ons bezig 
onder uw vleugels rusten wij. 
 
Gij zijt onzichtbaar voor onze ogen 
en niemand heeft U ooit gezien. 
Maar wij vermoeden en geloven 
dat Gij ons draagt, dat Gij ons dient.  
 
Introductie en begroeting 
 
Gebed bij het begin van de dienst 
 
Zingen: Lied 122 ‘Tussentijds’, ‘Die ons schiep’ 1,3,4 
 
Die ons schiep, 
en ook nu nog 
-als hier de nacht ons 
overmant- 
houdt in de holte 
van Uw hand, 
 
Die ons hoedt 
in uw schaduw, 
onder uw vleugels 
toegedekt, 
liefde, die ons tot leven wekt,  
 
ken ons hart, 
zo onrustig, 
vol van zichzelf is 
het verblind, 
totdat het rust in 
U weer vindt.  
 
Eerste lezing: Genesis 29: 14 t/m 30 (NBG vertaling 1951) 



  
En Laban zeide tot Jakob: Zoudt gij, omdat gij mijn bloedverwant zijt, mij dienen om 
niet? Zeg mij, wat uw loon moet zijn. Nu had Laban twee dochters; de oudste heette 
Lea en de jongste Rachel. Lea’s ogen waren flets, maar Rachel was schoon van 
gestalte en schoon van uiterlijk. En Jakob had Rachel lief. Daarom zeide hij: Ik wil u 
zeven jaren dienen om uw jongste dochter Rachel. En Laban zeide: Het is beter, dat 
ik haar aan u geef dan dat ik haar aan een andere man geef; blijf bij mij. Derhalve 
diende Jakob zeven jaren om Rachel, en die waren in zijn ogen als enkele dagen, 
omdat hij haar liefhad. 
    Daarna zeide Jakob tot Laban: Geef mij mijn vrouw, want mijn tijd is om, opdat ik 
tot haar kome. En Laban vergaderde al de mannen van die plaats, en richtte een 
maaltijd aan. Des avonds echter nam hij zijn dochter Lea en bracht haar tot hem, en 
hij kwam tot haar. Ook gaf Laban haar zijn slavin Zilpa, tot een slavin voor zijn 
dochter Lea. Maar des morgens, zie, het was Lea. Toen zeide hij tot Laban: Wat 
hebt gij mij daar gedaan? Heb ik niet om Rachel bij u gediend, waarom hebt gij mij 
dan bedrogen? Daarop zeide Laban: Zo doet men niet hier ter plaatse, dat men de 
jongste ten huwelijk geeft vóór de eerstgeborene. Breng de bruiloftsweek met deze 
ten einde, dan zal u ook de andere gegeven worden voor de dienst, waarmede gij 
nog eens zeven jaren bij mij dienen zult. 
    En Jakob deed zo; hij bracht de bruiloftsweek met haar ten einde; daarop gaf hij 
hem zijn dochter Rachel tot vrouw. En Laban gaf aan zijn dochter Rachel zijn slavin 
Bilha, haar tot een slavin. (Jakob) kwam ook tot Rachel, en hij had Rachel lief, in 
tegenstelling met Lea. Aldus diende hij bij hem nog eens zeven jaren. 
 
Zingen: Lied 139a, 1 en 2: ‘Gij kent mij, Heer…’ 
 
Gij kent mij, Heer, leer mij U kennen. 
Gij denkt mij, ik denk met U mee. 
Gij leidt mij, maar wilt mij niet mennen, 
ik draaf als een paard langs uw zee. 
 
Gij hoort mij, ik hoor U mij spreken. 
Gij voelt mij, voor U klopt mijn hart. 
Ik vlucht niet voor wie zich wil wreken, 
uw liefde met haten verwart 
 
Tweede lezing: Psalm 139 door Huub Oosterhuis 
 
Gij 
 
Gij peilt mijn hart, Gij doorgrondt mij. 
Gij weet mijn gaan en mijn staan. 
Gij kent mijn gedachten van verre, 
mijn reizen en trekken, mijn rusten. 
 
Mijn wegen, alle, zijn U bekend – 
ieder woord dat komt op mijn lippen, 
onuitgesproken nog, Gij hoort het al. 



 
Uw schepping ben ik in hart en nieren, 
Gij hebt mij geweven in de schoot van mijn moeder. 
Ik wil U bedanken daarvoor, 
dat Gij mij ontzagwekkend gemaakt hebt. 
 
Mijn ziel en gebeente door U gekend. 
In mij was niets voor uw ogen verborgen 
toen ik werd gevormd in het diepste geheim, 
prachtig gevlochten in de schoot van de aarde. 
 
Ik was nog ongeboren, Gij had mij al gezien 
en al mijn levensdagen stonden in uw Boek 
nog vóór Gij er één had gemaakt. 
 
Zingen: Lied 139a, 3 en 4 
 
Ik word in uw grond nooit vergeten. 
In U gaat mijn ziel niet teloor. 
Van mij zult gij steeds blijven weten, 
hoe klein mijn geluid in uw koor. 
 
Ik draaf als een paard aan uw zij, Heer. 
U draagt mij op vleugels van wind. 
Mijn ziel weet haar plaats in uw rij, Heer, 
Gij weeft mij tot gij mij ontbindt. 
 
Gedachten 
 
Muziek  
 
Gebeden 
 
Stilte 
 
Onze Vader die in de hemel zijt 
Uw naam worde geheiligd 
Uw koninkrijk kome 
Uw wil geschiede,  
Gelijk in de hemel, zo ook op 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 
 
Gaven 
 
Mededelingen 
 
Zingen: Lied 833 ‘Neem mij aan zoals ik ben..’ (3x) 
 
Neem mij aan zoals ik ben, 
wek in mij wie ik zal zijn, 
druk uw zegel op mijn hart en leef in mij 
 
Zegen 
 
Muziek 
 
 
 
 
 
 


