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LIEDEREN VOOR DE VIERING 

Lied van de Geest 
Deze dag, je verwacht in dit uur, nieuw begin, met een naam en met vuur; 
want je weet het, en je ziet het, veel mensen zijn gewond, 
onverstaanbaar heel de wereld rond. 
 
Refrein:  Wat ben jij, en wat zijn wij? Van heel ver, elkaar nabij. 

Bid de geest, in hoop en vrees, aarde zal vol vrede zijn. 
 
Deze dag, als het mag in een droom, alleman, in een tuin bij de boom; 
want je weet het, eens komt het, een nieuwe ademtocht, 
door mensen al eeuwen lang gezocht. 
 
Deze dag, even stil voor de storm, vraag elkaar naar het hoe en waarom; 
want je weet het, en je voelt het, waar liefde wordt gedaan, 
een nieuwe stad vol mensen zal ontstaan. 
 
LIED: Ga met me mee 
Ga met me mee het land ontdekken, waar het bestaan gelukkig is, 
mooier dan wij ons kunnen wensen. 
Nergens gesloten toegangshekken en nergens een gevangenis 
vrijheid en feest voor alle mensen. 
 
Iedereen mag er binnenlopen zonder een pas of grenspapier 
kom maar gerust met lege handen. 
Alle sublieme toekomstdromen alle illusies kloppen hier, 
helemaal nergens misverstanden. 
 
Wees maar niet bang voor moeilijkheden. 
Wees maar niet bang voor wat of wie, 
iedereen zal je eten geven. Iedereen zal je tegen treden, 
zonder verraad of jaloezie, dit is het land van hoop doet leven. 
 
Hier is de liefde zonder leugen, hier is de vrijheid zonder schijn 
drink met je hart en met je oren. 
Drink de muziek met volle teugen, tot we ervan doordrongen zijn, 
het paradijs gaat niet verloren. 
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Nergens gesloten toegangshekken en nergens een gevangenis 
vrijheid en feest voor alle mensen. 
Ga met me mee het land ontdekken, waar het bestaan gelukkig is, 
mooier dan wij ons kunnen denken. (3x) 
 
LIED: Soms droom ik 
Soms droom ik van een wereld waar alles op zijn plaats valt. 
Waar kinderen spelen en waar geen zorgen zijn. 
Er is geen geweld, er is geen bedrog, er is geen verdriet. (2x) 
 
Soms droom ik van een wereld zonder woestijn van ellende. 
Er komt geen donker ook komt er geen kou. 
Oase van hoop, oase van rust, oase van licht. (2x) 
 
Soms zie ik dan een wereld waar het licht nooit gedoofd wordt, 
waar altijd iemand is en niemand wordt vergeten. 
Bloemen die bloeien, zon die blijft schijnen, mensen, mensen, die leven. 

 
 

OPENING 
 
OPENINGSLIED: Wees niet bang 
Refrein:  Wees niet bang op je gang door een wereld, 

die voor jou geschapen is. (2x) 
 
Mensen zijn geboren om te leven om als vorst op aarde rond te gaan, 
ieder moet een ander reden geven, 
zichzelf te worden met een lach en met een traan. 
 
Als het leven pijn doet en wil huilen, moet je maar niet te verbeten doen, 
altijd kun je wel bij iemand schuilen 
of aan die ander Gods barmhartigheid voldoen. 
  
Mensen zijn geboren om te leven kleine vorst van zekerheid en spijt, 
stad en land zijn in beheer gegeven, 
als kweektuin voor een eindeloze waardigheid. 
 
BEGROETING 
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GEBED OM VERGEVING 
Heer God, wij willen Jezus Christus volgen 
maar vaak denken wij niet aan Hem. 
Vaak gunnen wij ons geen tijd om te bidden of aan U te denken. 
Soms weten we heel goed wat we zouden moeten doen 
en toch doen we het niet. 
We hebben vaak weinig tijd en aandacht voor elkaar. 
Daarom vragen wij U en alle mensen om ons heen 
vergiffenis voor alle pijn en verdriet die wij anderen hebben aangedaan. 
Wij vragen vergiffenis voor al onze tekortkomingen. 
Heer, help ons goed te doen. Amen. 
 
LIED: De liefde 
De liefde is lankmoedig, de liefde is goedertieren, 
zij is niet afgunstig, de liefde brandt niet 
Zij is niet opgeblazen, zij kwetst niemands gevoel 
en zij zoekt zichzelf niet, zij wordt niet verbitterd. 
 
Zij rekent het kwade niet toe. Is niet blij om ongerechtigheid, 
maar verheugt zich in de waarheid, de waarheid, de waarheid. 
Alles bedekt zij, alles gelooft zij, alles hoopt zij, alles verdraagt zij. 
 
Zo blijven geloof, hoop en liefde, geloof, hoop en liefde, 
geloof, hoop en liefde, maar de meeste van die is de liefde. 
 
OPENINGSGEBED 
 

VIERING VAN HET WOORD 
De Bijbellezingen zijn genomen uit ‘De Bijbel in Gewone Taal’ (NBG 2014) 

 

EERSTE LEZING: Genesis 1, 26 – 31 

Op de zesde dag van de Schepping zei God: “Nu wil ik mensen maken. Ze 

moeten op mij lijken. Ze zullen de baas zijn over de vissen in de zee en de 

vogels in de lucht. En ook over her vee, over alle kleine dieren en over de 

hele aarde.” Toen maakte God de mensen. Hij maakte ze zo dat ze op hem 

leken. Hij maakte ze als man en als vrouw. God zegende de mensen. Hij zei: 

'Jullie moeten kinderen krijgen. Zorg ervoor dat er overal op aarde mensen 

komen. Jullie moeten de baas zijn over de aarde. En ook over de vissen in 
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de zee, over de vogels in de lucht en over alle dieren op het land.”               

En zo gebeurde het. 

God keek naar alles wat hij gemaakt had en zag dat het heel goed was. 

Woord van de Heer.  -  Wij danken God. 

 

TUSSENZANG: Hij gaf aan ons 

Refr: Hij gaf aan ons slechts een gebod: 

 Bemint uw naaste, bemint uw God. 

 Leer ons uw woord dat liefde schenkt 

 en aan elkaar de vrede brengt. 

 Vrede, met elkaar. Vrede, door elkaar. Vrede, voor elkaar. Vrede. 
 

In eigen handen ligt ons lot. Zoveel macht kregen wij van God. 

Hij kent ieder van ons en hij wacht 

voor onze naasten een woord hen toegedacht.  
 

God schiep de mens en gaf hem macht, de schepping gaf hij hem in pacht. 

Vragend dat hij steeds indachtig is: 

dat hij geen God, dus niet...... almachtig is.  

 

TWEEDE LEZING: Genesis 9, 8 – 17 

Na de Zondvloed zei God tegen Noach en zijn zonen: "Nu ga ik een belofte 

doen aan jullie en aan de mensen die na jullie leven. Ik doe die belofte ook 

aan alle dieren op aarde, aan de wilde en de tamme dieren, aan de vogels 

en aan alle dieren die uit de boot gekomen zijn. Ik beloof dat ik de mensen 

en de dieren nooit meer zal doden door een grote overstroming. Er zal 

nooit meer een overstroming komen die de hele aarde verwoest." 

God zei verder: “Ik geef jullie voor altijd een teken van mijn belofte. Ik zet 

mijn boog in de wolken. Dat is het teken van mijn belofte aan jullie en aan 

alles wat op aarde leeft. Steeds als ik veel wolken over de aarde stuur, zal er 

een regenboog tevoorschijn komen. Dan zal ik denken aan mijn belofte aan 

jullie en aan alles wat leeft. Nooit meer zal het water iedereen doden en 

alles verwoesten. Als de regenboog in de wolken verschijnt, zal ik die boog 

zien. Dan denk ik aan mijn belofte. Die belofte geldt voor altijd.” 

Woord van de Heer.  -  Wij danken God. 
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TUSSENZANG: Over de horizon 

Mensen wachten vol hoop ergens over de horizon. 

Mensen vragen waarom ergens over de horizon. 

Overal om ons heen, heel de wereld rond 

voor alle rassen en kleuren kan het wonder gebeuren 

als de boodschap komt.... 

Mensen willen verstaan ergens over de horizon. 

 

Mensen wachten op vuur ergens over de horizon. 

Mensen zoeken geluk ergens over de horizon. 

Overal klinkt een stem uit het verre land 

er worden mensen gezonden naar de zieken gewonden 

met een helpend hand. 

Mensen, arm en alleen ergens over de horizon. 

 

Mensen zien naar ons uit ergens over de horizon. 

Mensen weten geen weg ergens over de horizon. 

Lange moeizame tijd, en van dag tot dag 

zij vragen adem en gloed zij vragen vreugde en moed 

zodat het komen mag.... 

Mensen hebben ‘n naam ergens over de horizon. 

 

Mensen gaan hier vandaan ergens over de horizon. 

Om andere wegen te gaan ergens over de horizon. 

Mensen gaan naar elkaar om een licht te zijn 

om met hun woorden van troost om met hun handen vol brood 

zo goed als God te zijn. 

Mensen gaan weer op reis ergens over de horizon. 

 

EVANGELIELEZING: Matteüs 6, 25 – 33 

Toen Jezus al die mensen zag, die naar hem toe waren gekomen, ging hij 

een berg op. Hij zei: “Maak je geen zorgen over eten en drinken. Want je 

leven is veel belangrijker dan eten en drinken. En maak je geen zorgen over 

kleren. Want je lichaam is veel belangrijker dan kleren. Kijk eens naar de 

vogels in de lucht. Ze werken niet op het land en ze bewaren geen graan in 
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een schuur. Jullie Vader in de hemel geeft ze te eten. En jullie zijn voor hem 

veel belangrijker dan de vogels. Maak je dus geen zorgen. Dat heeft geen 

zin, je blijft er geen dag langer door Leven. 

Maak je geen zorgen over kleding. Kijk eens naar de bloemen die groeien in 

het veld. Ze werken niet en ze maken geen kleren. Toch zijn ze prachtig. Ja, 

zelfs nog mooier dan koning Salomo in zijn mooiste kleren. 

Het gras dat vandaag op het veld staat, wordt morgen gebruikt om een vuur 

te maken. En toch versiert God het gras met prachtige bloemen. Dan zal 

God zeker voor jullie zorgen! Waarom vertrouwen jullie dan niet op hem? 

Maak je dus geen zorgen. Zeg niet: 'Hoe komen we aan eten?' of: 'Hoe 

komen we aan drinken?' of: 'Hoe komen we aan kleren?' Je Vader in de 

hemel weet echt wel dat je al die dingen nodig hebt. Houd je bezig met 

Gods nieuwe wereld en doe wat God van je vraagt. Dan zal God je al die 

andere dingen ook geven.” 

Woord van de Heer.  -  Wij danken God. 

 
OVERWEGING 
 
GEZONGEN GELOOFSBELIJDENIS: Ik geloof 
Ik geloof in God, die onze vader is, Schepper en Heer. 
Ik geloof dat Zijn Zoon voor ons geleden heeft en in zijn leer. 
Ik geloof dat Hij gestorven en begraven is, verrezen is, opgestegen is. 
Ik geloof, ik geloof. 
 
Ik geloof in God de geest, die alles leidt, Gods vuur verspreidt. 
Ik geloof dat Christus kerk zijn geloof verbreidt tot het eind der tijd. 
Ik geloof dat hij ook onze schuld vergeeft en eeuwig leeft, en leven geeft. 
Ik geloof, ik geloof. 
 
Overal hoor ik zijn stem, ontmoet ik hem, tot hij mij roept 
voor d' eeuwigheid; ja wanneer, ja wanneer? Ik geloof. (2x) 
 
VOORBEDE 
Gezongen acclamatie: 
Dat er troost en licht zal zijn en Jij ons optilt uit de pijn:  
daar vertrouw ik op. 



8 

 

VIERING VAN DE TAFEL 

COLLECTE  
 
MUZIKAAL INTERMEZZO 
 
LIED: Steeds maar hopen 
Heer wij vragen U in goed vertrouwen: 
wil voor ons wat hoop op vrede zijn. 
Soms gevoelen wij ons verloren, lopen 
zoekend, naar een hand die ons wordt aangereikt. 
 

Refrein: Steeds maar hopen dat het goed zal komen, 
dat er iemand is die om je geeft. 
Heer, wij roepen U: wees een God van mensen; 
doe aan ons wat verlangend in ons leeft. 

 
Heer, wij smeken U in hoop op zegen: 
wees voor ons wat licht in duisternis. 
Soms gevoelen wij ons verweesd - vereenzaamd, 
wachtend op een vriend die mij een antwoord is. 
 
OVERBRENGEN VAN HET HEILIG BROOD 
 
ONZE VADER 
 
GEBED OM VREDE 
 
GEZONGEN VREDESWENS: Ik zag handen Heer 
Ik zag handen Heer, handen die vroegen om liefde te geven, 
handen die vroegen om leven te geven, terwijl ik verder liep. 
 
Ik zag handen Heer, handen die sloegen in plaats van te strelen, 
handen die namen in plaats van te delen, terwijl ik verder liep. 
 
Refrein:  Handen zijn er om handen te geven. 

Handen zijn tekens van liefde. 
Handen zijn er om handen te geven. 
Handen zijn tekens van liefde, van leven. 
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Ik zag handen Heer, handen zo koud en zo leeg als de mijne, 
handen als tekens handen als seinen, terwijl ik verder liep. 
 
Ik zag handen Heer, handen zo wreed met spijkers doorslagen, 
handen om andere handen te vragen, terwijl ik verder liep 
 
Ik zie je handen Heer, handen om mij, mijn handen te geven, 
een hand voor liefde, een hand voor verdriet. 
 
UITNODIGING TOT DE COMMUNIE 
 
LIED: Als ik eens kon zien 
Als ik eens kon zien, na vijfentwintig jaar 

de mensen zullen leven in vrede of gevaar. 

Zullen zij nog vechten zoals wij vaak doen, 

kon ik het maar dromen na vijfentwintig jaar. 

 

Zou er vrede zijn. Wat nog niet is bereikt. 

Geldt er dan op aarde: arm en rijk gelijk? 

Zullen onze kerken dan een feestzaal zijn, 

en erkend als tempel van Zijn koninkrijk. 

 

Zullen onze bomen dan nog bomen zijn, 

is dit aardse leven dan nog echt zo fijn. 

Is aan ons het leven niet in beheer gesteld, 

om ervoor te zorgen zoals ons is verteld. 

 

Moeten wij als mensen dan niet hoeder zijn, 

beschermer van wat zwak is, met elkaar begaan. 

Als wij voor de kind'ren ook nog toekomst zien, 

is de tijd gekomen eens aan 't werk te gaan. 

 

Zijn koninkrijk zal komen, beloofd is toch beloofd. 

Je hoeft het niet te dromen voor wie niet gelooft. 

Dan zal geen oorlogsschatting meer worden gesteld, 

tweestrijd arm en rijken ' t is over met die kloof.  
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LIED: Aan welke kant sta jij? 

’t Is niet moeilijk te geloven in een God hier ver vandaan. 

Te bidden en te strijden, zelfs te doden in Zijn naam. 

“Want we leven in het heden en zijn woord is uit de tijd. 

Een verhaal van lang geleden, niet gestoeld op werkelijkheid”. 

 

Refrein: Stel dat God vandaag op aarde zou verschijnen. 

 En je vragen zou: kies jij nog steeds voor mij? 

 Zou je Hem recht in de ogen kunnen kijken? 

 Aan welke kant sta jij? 

 

Willoos zwijgen wij bij onrecht dat een mens wordt aangedaan. 

Zien toe hoe mensen lijden en elkaar niet meer verstaan. 

En we bidden dat God ingrijpt, ons een nieuwe aarde geeft. 

Mens, wat doe je met de vrijheid die Hij jou gegeven heeft? 

 

Ied’re dag voor Hem te kiezen, is wat Hij van mensen vraagt. 

Zijn licht te laten schijnen in de wereld van vandaag. 

Alleen dan komt Hij tot leven, wordt de schepping weer als nieuw. 

In zijn liefde durven delen, zonder twijfel steeds opnieuw. 

 

LIED: Stilte 

Op zoek naar de stilte, de stilte van de nacht. 

Waar met ongekende kracht, de vrede werd geboren. 

In stilte, zijn wij op zoek naar stilte. (2x) 

 

In de chaos van de dag van weken jachtig rennen  

achter plannen en verhalen die worden opgelegd, 

gaan we verder, gaan we verder. 

De oude idealen van vrede en van vriendschap 

van samen delen hebben we afgelegd. 

 

Op zoek naar de stilte, de stilte van de nacht. 

Waar met ongekende kracht, de vrede werd geboren. 

In stilte, zijn wij op zoek naar stilte. 
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Soms vinden wij de rust, tegen rusteloze dromen  

over waar wij in de fout gaan voorzichtig weer terug. 

Dan gaan we verder zoekend naar de sleutel 

tot ware kostbaarheden die ons zijn toegezegd. 

 

Op zoek naar de stilte, de stilte van de nacht. 

Waar met ongekende kracht, de vrede werd geboren. 

In stilte, zijn wij op zoek naar stilte, deze nacht. 

 

DANKGEBED 

V. God onmeetbaar en onzichtbaar, als een woord aan ons gegeven, 

hier aanwezig in ons midden als de warmte om ons heen. 
 

A. Die wij noemen: vader, moeder, vuur en adem van ons leven, 

lieve schaduw, zachte vrede, altijd bezig in ons hart. 
 

V. Die wij danken om iedere mens die op aarde leven mag, 

om ieder kind dat wordt geboren, om ieder die een ander vindt. 
 

A. Die wij zoeken om de troost in het mateloos verdriet 

om verloren idealen en een mens die sterven moet. 
 

V. Die wij vieren om het licht dat doorbreekt als wij donker zijn, 

om de toekomst die wij dromen en de liefde om ons heen. 
 

A. In wie wij wonen als een huis waar ruimte is voor alle mensen, 

waar mensen ergens voor elkaar een plaats bewaren in hun hart. 
 

V. Op wie wij hopen, hoe dan ook, op de redding van de wereld, 

dat de dood het laatste woord niet is, en dat mensen vrijuit gaan. 
 

A. Die wij smeken om bevrijding voor ontrechten en vertrapten, 

om de kracht in onze handen om recht te doen en op te staan. 
 

V. Die wij danken, telkens weer, voor Jezus van Nazareth, 

van wie wij de naam bewaren en doorgeven aan onze kinderen. 
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A. Omdat Hij arm was met de armen en liefde droeg voor iedereen, 

en daarom niet was klein te krijgen door de waarheid van de dood. 
 

V. Omdat Hij ons heeft aangewezen hoe wij ons leven moeten gaan: 

liefde geven tot wij breken om brood voor een ander te zijn. 
 

A. Zo willen wij verder gaan op zijn weg, en brood zijn voor elkaar, 

samen drinken uit de beker van het leven dat wij gaan. 

 

MEDEDELINGEN EN SLOTWOORD 

 

GEZONGEN ZEGENBEDE: De Levende zegene u 

De Levende zegene en behoede u. 

De Levende doe zijn aangezicht over u lichten, en zij u genadig. 

De Levende verheffe zijn aangezicht over u, en geve u vrede. 
 

Zegen ons en behoed ons, doe lichten over ons uw aangezicht 

en wees ons genadig. Zegen ons en behoed ons, 

doe lichten over ons uw aangezicht en geef ons vrede. 

 

SLOTLIED: Kleurrijk 

In het kleurboek van de wereld zijn de kleuren ingevuld. 

Zwarte aarde, rode rozen, geel geworden golvend graan. 

Blauwe druiven, paarse heide, groene wei en witte zwaan. 
 

Refrein: Vul de dagen van je leven met je eigen kleuren in. 

Elke bladzij is weer anders, elke dag een nieuw begin. (2x)  

 

In het kleurboek van de wereld zijn de kleuren ingevuld. 

Rood je schaamt je, groen is afgunst, blauw dat word je van de kou. 

Paars van woede, wit van kwaadheid, geel van nijd en zwart in rouw.  

 

Als het kleurboek van jou zelf is, kies je toch jouw kleuren uit: 

Groen natuurlijk, geel gelukkig, blauw: je voelt je sterk als staal. 

Rood voor liefde, roze vriendschap, kleurling zijn we allemaal. 


