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Muziek/inzingen  

 

 
Welkom en uitleg  

 

 
Muziek Openingslied: ZZZ 96 Gegroet jij, jij (3x) 
Gegroet, jij, jij, 
die om liefde komt en licht, 
gegroet! 
 
 

Aansteken van enkele kaarsen  
 

 
Kennismaking  
 
 

Bij het begin 
In het begin, voordat de tijd begon,  
voordat  er mensen waren,  
voordat de wereld begon, 
was God 
 
Hier en nu, onder ons, naast ons,  
nodigt hij aardse mensen uit  
om deel te zijn van zijn koninkrijk 
God is 
 
In de toekomst,  
wanneer wij tot stof zijn vergaan, 
en alles wat we weten is vervuld,  
zal God zijn 
 
Niet de wereld verzaken,  
maar er van genieten,  
niet de wereld veroordelen,  
maar haar verlossen,  
door Jezus Christus,  
in de kracht van de Heilige Geest,  
God was, God is, God zal zijn. 
 

  



Zingen Lied  Ik zing voor God mijn morgenlied  
 

 

 

 

Gebed 
Omdat God goed is 
en ons bedoeld heeft om die goedheid te delen 
stellen we ons open voor verandering 
en zo zeggen we: 
Heilige God, 
heilig en krachtig 
heilig en onsterfelijk 
ontferm u over ons 
 



U bent het woord achter alle woorden 
de kalmte in het hart van de orkaan, 
De energie die de schepping draagt. 
U bent daar, in de pijn achter de tranen, 
de lach in de ogen, 
het verlangen in het hart. 
U deelt dat allemaal, 
en nog is uw gave veel groter 
Open ons daarom, God, 
ons met onze opgesloten levens, 
ons met onze ingestudeerde gedachten, 
ons met onze voorspelbare gebeden. 
 
Open ons voor diepten die we nog niet kenden, 
Voor de waarheden die we steeds vermeden 
Paden die we niet gegaan zijn, 
Schoonheid die we nog moeten leren bewonderen. 
Amen 
 

 
Lezen  uit ‘Het verhaal gaat’ Deel 3, 34 (Een mislukte roeping) 

Marcus 10: 17-31 
 

Zingen Kyrie (wit 39) 

 
 

Twee korte reflecties 
1. Korte samenvatting van stuk uit Trouw 
2. Korte weergave van de climatemiles (net langs Zwolle) 

 
 

  



-Zingen Wil je opstaan en Mij volgen? (groen 40) 

 
 
Hoe staan we er zelf in 
Kun je, in kinderlijke eenvoud,  vertrouwen op het koninkrijk van God? 
Kun je een ervaring hierover noemen? 
 
 

Zingen Opstaan! (wit 24)  

 



 

 
 
Opstaan, wereld, dat Gods rijk begint, 
Waar zwerver, vreemdeling een haven vindt. 
Het harde leven stelt een vraag aan God, 
Zijn kracht is niet te zacht voor aardse nood. 
Lang leve God, zijn wereld lenen wij, 
Leve de Geest, zij roept ook ons erbij. 
Leve de Zoon, hij zegent wat hij kan, 
Zegent wie vrede zoekt, wie leeft ervan. 
 
Opstaan, kerk, en durf voorop te gaan, 
En stem, muziek te zijn die wordt verstaan, 
Jij bent een teken van de tijd die komt, 
Een zee van vrede, alle haat verstomt. 
Lang leve God, zijn boodschap lenen wij, 
Leve de liefdesduif, de Geest maakt vrij! 
Leve de Zoon, zijn woord, zijn wil biedt hoop: 
Samen met hem loopt hier geen weg meer dood. 
 
Opstaan, mensen, zet je feestmuts op, 
Een eind aan wachten: wereld op z’n kop! 
Haal toeters, bellen, drum, trompet, gitaar: 
Kom, stop met zorgen, je bent toch nooit klaar. 
Lang leve God, hij deelt met ons de wijn, 
Leve de Geest, haar pijlen doen geen pijn. 
Leve de Zoon, hij zet de tafel klaar. 
Niemand weet beter: altijd jubeljaar! 



 
Gebed 

Omdat u, God, van de wereld houdt,  
omdat u in Jezus voet op aarde hebt gezet,  
durven wij u te bidden: 
God, zend uw geest, 
Vernieuw het leven van deze aarde. 
Dat de woorden van uw oude boek  
zich verbinden met het leven van de wereld nu,  
dat de dringende oproep van Jezus  
onze terughoudendheid overwint:  
God, zend uw geest, 
Vernieuw het leven van deze aarde. 
Dat zij die regeren hun harten keren tot hen over wie ze gezag hebben, 
dat de bevoorrechten hun isolement verbreken  
en de kwetsbaarheid zien van wie te weinig heeft: 
God, zend uw geest, 
Vernieuw het leven van deze aarde. 
Dat zij die zonder schaamte de planeet misbruiken  
zich realiseren hoe kwetsbaar ze is,  
dat de pijn van wie lijden  
bij wie gezond zijn het vermogen om te helen wekt, 
God, zend uw geest, 
Vernieuw het leven van deze aarde. 
Dat onze overtuiging en onze inzet op elkaar aansluiten;  
dat onze theorie en onze praktijk,  
dat onze gebeden en onze politiek,  
dat ons geloof en ons leerling-willen-zijn elkaar raken: 
God, zend uw geest, 
Vernieuw het leven van deze aarde. 
Overtuig ons, goede God,  
dat het materiële ertoe doet,  
dat alles roept om verlossing. 
En omdat u in Jezus  
allen bestemd hebt voor verandering en vernieuwing,  
 help ons om te leven in dienst van uw doel. 
Zo bidden we in Jezus’ naam, 
Amen  

 
Stilte 

 
Afsluitende responsies: 

We weten dat de aarde niet van ons is. 
wij zijn van de aarde 
We weten dat alle dingen met elkaar samenhangen 
zoals bloed een familie verbindt 
Wij weten dat wij het web van het leven niet gesponnen hebben. 



wij zijn er slechts een draadje in 
We weten dat wat we met het web doen 
wij met onszelf doen 
Laten we danken voor het geschenk van de schepping. 
laten we danken dat in de ene alle dingen samenkomen. 

 

Zingen  Slotlied Zing nu van Gods goedheid (wit 38, 1 en 3) 
 

 

 



 
 
Slotwoord 
 
Muziek  NLB 810 Ga, tot de einden der aarde (3x)  
 

Ga, tot de einden der aarde, 
Tot het uiterste 
Daar zal liefde zijn, ga!  

 

We doven de kaarsen (en nemen het licht mee in ons hart) 

Muziek 


