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Opening 
 

Openingslied 

Welkom              Tekst Anneke Meiners, muziek Mariëtte Harinck 

 

Dit huis is een huis waar de deur openstaat, 
waar zoekers en zieners, genood of gekomen, 
hun harten verwarmen, van toekomst gaan dromen, 
waarin wat hen drijft tot herkenning gaat komen, 
de vonk van de Geest in hun binnenste slaat. 
 
Dit huis is een huis waar gemeenschap bestaat, 
waar zangers en zeggers bijeen zijn gekomen 
om uiting te geven aan waar zij van dromen, 
waardoor een beweging ontstaat die gaat stromen,                                 
die nooit meer, door niemand, zich inperken laat 

 

Welkom en inleiding 
 

Lied   VAN DE EEN EN DE ANDER        H.Oosterhuis/A.Oomen 

 
Voordat ik bomen zag, 
de hazelaar in bloei, in kou, 
de steeneik, de kastanje, 
zag ik jou. (2x) 
 
Mijn zusje, mijn geliefde,  
mijn verre vriend mijn hart is aan.  
Mijn naastetje, wat heb ik jou,  
wat heb jij mij gedaan? 
 
Voordat de zee mij riep, 
haar spiegel, tij en tegentij, 
de poolster, de windstilte, 
riep jij mij. 



 
Ik kocht een fluit, ik floot  
een sluier om je heen van vuur, 
een lichaam meer, 
tegen de lange duur. 
 
Als ik ooit komen zou 
waar bronnen zijn, bauxiet,  
een paar gewiekster woorden dan dit: 
ben jij daar? 
 
Mijn zusje, mijn geliefde, 
mijn verre vriend mijn hart is aan. 
Mijn naastetje, wat heb ik jou,  
wat heb jij mij gedaan? 
 
Voordat ik bomen zag, 
de hazelaar in bloei, in kou, 
de steeneik, de kastanje, 
zag ik jou. 
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e
 lezing - Gedicht                                       Eugeen Laridon 

 
Vrienden 
zijn als bomen 
op een goede afstand 
van elkaar geplant. 
Zo moeten ze elkaar niets betwisten, 
ze kennen  ook geen afgunst 
maar nodigen wel elkaar uit 
om hoger te groeien. 
  
Vrienden 
zijn als bomen 
en bomen buigen niet 
maar wuiven. 
  



Lied Alles wacht op u vol hoop 
 
Alles wacht op u vol hoop. 
Alle levenden vragen u om voedsel. 
Neemt Gij hun adem weg, zij sterven 
en zij vallen terug in het stof. 
 
Zendt Gij uw geest, zij worden herschapen. 
Gij geeft de aarde een nieuw gezicht. 
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e
 Lezing                                     uit: Wachten op God van Simone Weil 

Mensen sluiten vriendschap omdat ze er vreugde aan beleven 
de ander vrij te doen zijn, niet omdat ze elkaar nodig hebben.    
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e
 Lezing (gezongen) 

Lied   VRIEND                          H.Oosterhuis / A.Oomen 

 

Alles ontgrenzende  
alles doordringende ruimte, 
vrijheid, scheppende vrijheid. 
Onbegonnen begin,  
hier nu nieuw beginnende. 
 
Roekeloos denk ik jou, 
haveloos roept mijn verstand jou,  
oorsprong van mijn geweten. 
Ondoordringbare nacht,  
niet hier, woest en leeg ben je. 

Zwijgende. Meegaande voetstappen,  
schaduw van schouders. 
Ogen, zoekende ogen. 
Ongemaskerde vriend,  
hoe hier nu verschijn je me. 



Overweging 
 

 

Pianomuziek 
 

 

Geloofsbelijdenis 
      
Ik geloof in de aanwezigheid van de Eeuwige in onze wereld. 
Ik geloof in herkenning van Jezus, onze broeder in ons leven. 
Ik geloof in de troostende aanraking 
van de Geest die in en met ons is. 
 
Vertrouwen durf ik op U, Onnoembare, die mij bij name kent. 
Vertrouwen op de wetenschap over U en uw Rijk, die in mij is. 
 
Ik geloof dat de kennis van vrede en gerechtigheid, 
van waarheid en geloof in onze ziel is gegrift. 
Ik geloof dat wij met elkaar en met Gods hulp 
in staat zijn het rijk van God dichterbij te brengen, 
door kracht en tegenkracht, 
door de vonk die in ons allen is 
te laten ontvlammen 
met behulp van de Geest die waait waarheen Zij wil. 
 
Ik geloof dat wij alleen met elkaar, in zachtheid en tederheid, 
ons durven overgeven aan onze bestemming: 
Kind te zijn van God met een lichtend hart 
en een aanstekelijke liefde 
voor ieder schepsel dat leeft. 
Zo helpe mij de Barmhartige in wiens hand wij mogen rusten. 
Amen.  
 
 



 

Collecte                
  
In de Duif dragen veel mensen bij door middel van een periodieke / 
jaarlijkse bank- of giroafschrijving. Mocht je hier (nog) geen gebruik van 
maken, dan kun je vandaag ook een bijdrage in de collecteschaal doen. 
Daarmee kunnen we de kosten betalen die we als gemeenschap moeten 
maken o.a. om wekelijkse vieringen te kunnen houden (zoals de forse 
huurkosten van deze kerk). 
Je bijdrage wordt erg op prijs gesteld. Hartelijk dank !!! 

 

 
 
 

Intenties die werden opgeschreven in het groene boek 
 
Tafelgebed  

Lied  Scheur de wolken uiteen      H. Oosterhuis / A. Oomen 
 
Scheur de wolken uiteen en kom. 
Hier, nu, wees onze God, wie anders? 
Niemand anders heeft ons gezocht, 
niemand anders heeft zo geroepen 
als een verliefde: dit is mijn lichaam, 
open mij, eet mij, hier is mijn hart, 
drink mijn ziel, hier ben ik, hier ben ik. 
 
Als een verlorene heb je geroepen 
en ons hart draaide om, en hoorde. 
Waar ben je nu? 
Waar bleef je hartstocht? 
Ben je niet meer die ene van toen? 
(2x) 
 
 
 
 



Nodiging 

Breken en delen van brood en wijn 
 
Lied                         H.Oosterhuis/A.Oomen 

DE TAFEL DER ARMEN 

 
Wat in stilte bloeit, in de luwte van tuinen, 
onder de hete zon, op de akker, 
heeft Hij bestemd voor de tafel der armen. 

Aardekracht, zonkracht is Hij, licht in mensen, 
dat wij elkaar verblijden en doen leven, 
brood van genade worden, wijn van eeuwig leven. 

Maar wie niets hebben, wie zal hen hieraan deel geven? 
En die in weelde zwelgen en van niets weten, 
wie zal hen naar gerechtigheid doen verlangen? 
 
Aanschijn der aarde, wie zal jou vernieuwen? 
Hij die alles zal zijn in allen, heeft ons bestemd om  
aarde, jouw aanschijn te vernieuwen. 
 
Gebed  
 
Het rijk der hemelen  Liselore Gerritsen  
 
Onze Vader die in de hemel zijt, 
geef mij een plek op aarde waarvan de naam mij heilig is, 
een koninkrijk dat mijn huis is, 
een plek die mijn spelend kind ruimte wil geven 
waar dan ook. 
Geef mij een plek waar het koren groeit voor mijn brood, 
waar de wind in de bomen en het vuur in huis 
vergeving van alle schuld is, 
zoals ook ik vergiffenis ben voor dat stukje aarde 
dat zonder mij braak zou liggen, 
een plek die mij niet in verzoeking leidt, 
die mij verlost van angst. 



 

Activiteiten en informatie 
 
Slotlied: Die mij droeg.  
op.36, nr 5        H.Oosterhuis / T.Löwenthal 

 
Die mij droeg op adelaarsvleugels, 
die mij hebt geworpen in de ruimte. 
En als ik krijsend viel 
mij ondervangen met uw wieken 
en weer opgegooid 
totdat ik vliegen kon 
op eigen kracht. 
 

Zegenbede (gezongen) 
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 behoedt ons, 
doe lichten over ons Uw aangezicht 
en wees ons genadig 
 
Zegen ons en behoedt ons, 
doe lichten over ons Uw aangezicht 
en geef ons vrede  
 
 
 

 
 
Na de viering ben je van harte welkom voor een 
kopje koffie of thee en een goed gesprek! 


