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Welkom
We zingen: Psalm 100 (melodie Daar juicht een toon)
1
Juicht Gode toe, bazuint en zingt.
Treedt nader tot gij Hem omringt,
gij aard' alom, zijn rijksdomein,
zult voor den HEER dienstvaardig zijn.
2
Roept uit met blijdschap: `God is Hij.
Hij schiep ons, Hem behoren wij,
zijn volk, de schapen die Hij hoedt
en als beminden weidt en voedt.'
3
Treedt statig binnen door de poort.
Hier staat zijn troon, hier woont zijn Woord.
Heft hier voor God uw lofzang aan:
Gebenedijd zijn grote naam.
4
Want God is overstelpend goed,
die ons in vrede wonen doet.
Zijn goedheid is als morgendauw:
elk nieuw geslacht ervaart zijn trouw.
Votum en groet
Inleiding op het thema, uitlopend op
gezongen Zing-vecht-huil-bidt-lach-werk-en-bewonder
door de Acht zonder:
Zing - vecht - huil - bid - lach - werk
en bewonder
niet zonder ons.
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Zegen

Ik wens je vandaag
een stukje hemel:
Blijf deze dag
in je dromen geloven.
Ik wens je voor morgen
handenvol zonlicht
om mee te nemen
waarheen je ook gaat.
Maar meer dan dit alles
wens ik je God toe
die voor je uitgaat
en achter je staat.
dat Zijn zegen
met u /
met jou
mee moge gaan!

Amen.

Zingen: Uit vuur en ijzer
1. Uit vuur en ijzer, zuur en zout,
zo wijd als licht, zo eeuwenoud,
uit alles wordt een mens gebouwd
en steeds opnieuw geboren.
Om ijzer in vuur te zijn,
om zout en zoet en zuur te zijn,
om mens voor een mens te zijn
wordt ieder mens geboren.
2. Om water voor de zee te zijn,
om anderman een woord te zijn,
om niemand weet hoe groot hoe klein,
(- gezocht, gekend, verloren -).
Om avond en morgenland,
om hier te zijn en overkant,
om hand in een and’re hand,
om niet te zijn verloren.
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Samenvatting van de dienst, uitlopend op het lied
Wij zullen doorgaan (door De acht zonder)
We zullen doorgaan
Met de stootkracht
Van de milde kracht
Om door te gaan
In een sprakeloze nacht
We zullen doorgaan
We zullen doorgaan
Tot we samen zijn
We zullen doorgaan
Met de wankelende zekerheid
Om door te gaan
In een mateloze tijd
We zullen doorgaan
We zullen doorgaan
Tot we samen zijn
We zullen doorgaan
Met het zweet op ons gezicht
Om alleen door te gaan
In een loopgraaf zonder licht
We zullen doorgaan
We zullen doorgaan
Tot we samen zijn
We zullen doorgaan
Telkens als we stil staan
Om weer door te gaan
Naakt in de orkaan
We zullen doorgaan
We zullen doorgaan
Tot we samen zijn
We zullen doorgaan
Als niemand meer verwacht
Dat we weer doorgaan
In een sprakeloze nacht
We zullen doorgaan
We zullen doorgaan
Tot we samen zijn...
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Zingen: Prijs de Heer, met blijde galmen
(melodie Johannes de Heer, lied 446)
1
Zing, mijn ziel, voor God uw HERE,
zing die u het leven geeft.
Zing, mijn ziel, uw God ter ere,
zing voor Hem zolang gij leeft.
Ziel, gij zijt geboren tot
zingen voor den HEER uw God.
3
Heil wien Jakobs God wil bijstaan,
heil die God ter hulpe riep.
Want zijn heil zal niet voorbijgaan,
God is trouw aan wat Hij schiep.
Wat in hemel, zee of aard
woont, is in zijn hand bewaard.
4
Aan wie hongert geeft Hij spijze,
aan verdrukten recht gericht.
Wie geboeid zijn, Hij bevrijdt ze,
blinden geeft Hij het gezicht.
Hij geeft den gebukten moed
en heeft lief wie zijn wil doet.
5
Wees en weduw en ontheemde
doet Hij wonen op zijn erf.
Hij behoedt de weg der vreemden,
maar leidt bozen in 't verderf.
Eeuwig Koning is de HEER!
Sion, zing uw God ter eer!

3

Bijbellezing: Psalm 146 vers 5 t/m 9a
Gelukkig wie de God van Jakob tot hulp heeft,
wie zijn hoop vestigt op de HEER, zijn God,
die hemel en aarde heeft gemaakt,
de zee en al wat daar leeft,
Hij die trouw is tot in eeuwigheid,
recht doet aan de verdrukten,
brood geeft aan de hongerigen.
De HEER bevrijdt de gevangenen,
de HEER opent de ogen van blinden,
de HEER richt de gebogenen op,
de HEER heeft de rechtvaardigen lief,
de HEER beschermt de vreemdelingen,
wezen en weduwen steunt Hij.

Dankgebed, voorbede en stil gebed.
Aansluitend zingen we een gezongen Onze Vader
(melodie I am sailing)

Onze Vader, onze Vader,
ging Jouw Naam maar in het rond
als een lopend vuur van liefde,
morgenlicht en warmtebron.
Werd Jouw Rijk van recht en vrede
door de mensen maar aanvaard,
dan werd zelfs de wreedste natie
tot een hemel hier op aard.

Gezongen kyrië: De acht zonder zingt 1e 2 coupletten en refrein
van Zing-vecht-huil-bidt-lach-werk-en-bewonder

Laat niet af van deze wereld:
geef het brood van alledag,
dat wij delen met elkander
zonder baat of winstbejag.

1.Voor degene in z'n schuilhoek achter glas,
voor degene met de dichtbeslagen ramen,
voor degene, die dacht dat hij alleen was,
moet nu weten: we zijn allemaal samen.

Wees genadig en vergevend,
zoals wij dat willen zijn.
Maar vernietig al wat kwaad is.
Onze Vader, maak ons vrij.

2. Voor degene met het dichtgeslagen boek,
voor degene met de snelvergeten namen,
voor degene met het vruchteloze zoeken,
moet nu weten: we zijn allemaal samen.

Want door wie bestaat de aarde
en de hoop op haar behoud?
Door wie anders, onze Vader,
door wie anders dan door Jou.

refrein
Zing - vecht - huil - bid - lach - werk
en bewonder (4x)
niet zonder ons.

4

Collecte
De collecte is voor een project van Ronollion, waar onze dorpsgenoot Eef
Visser een grote rol in speelt.
Hiermee worden boeren op het Fillippijnse eiland Luzon ondersteund.
De boeren hebben grond toegewezen gekregen van de regering maar
hebben opleiding nodig. Bedenk dat alles wat u geeft door "De Wilde
Ganzen" wordt verdubbeld!
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de vogels aan de hemel, de vissen in de zee
en alles wat trekt over de wegen der zeeën.

Je stond onbeweeglijk
In tranen op 't perron
Toen ik klein was
In de trein naar het noorden

HEER, onze Heer,
hoe machtig is uw naam
op heel de aarde.
Zingen: Morning has broken
Vertaling
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Lezing: de trein naar het Noorden (Ramses Shaffy)

Morning has broken,
like the first morning,
Black bird has spoken
like the first bird.
Praise for the singing,
praise for the morning,
praise for them springing,
fresh from the world.

De morgen ontluikt - stralend net als die eerste morgen
De merel jubelt het uit,
net als die eerst vogel.
Heb dank voor het zingen,
geprezen zij die morgen,
dank dat U ze schiep,
op die nog zo prille aarde.

Sweet the rain’s new fall,
sunlight from heaven,
Like the first dew fall
on the first grass,
Praise for the sweetness
of the wet garden
Sprung in completeness,
where his feet pass.

Mild was de eerste regenbui,
net als die eerste zonnestralen
net als de eerste dauw die het jonge
gras parelend deed glanzen.
Dank U voor de frisheid
van het bevochtigd gewas.
Alles zo volmaakt,
overal waar Hij zijn voeten had gezet.

Mine is the sunlight,
mine is the morning
Born of the one light
Eden saw play.
Praise with elation,
praise every morning
God’s recreation
of the new day.

Ik leef in dat zonlicht,
ik geniet van de morgen,
geboren in hetzelfde licht
waarin Eden eens baadde.
Dank God uitbundig,
dank Hem iedere morgen
voor Zijn schepping
van weer een nieuwe dag.

We keken elkaar aan
In de ondergaande zon
Toen ik klein was
In de trein naar het noorden
Onbewust besefte ik
Dat het nu voor mij begon
Hoewel ik klein was
In een trein naar het noorden
Ik zong ons slaapgebedje
Zo hard als ik maar kon
Omdat ik klein was
In 'n trein naar het noorden
Ik viel onbeheerd in slaap
In de schoot van een wagon
Toen ik klein was
In de trein naar het noorden
Je staat voor mij nog steeds
Op een wegstervend perron
Omdat God ons gebedje niet verhoorde...
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Zang: De acht zonder zingt 3e couplet + refrein
Zing-vecht-huil-bidt-lach-werk-en-bewonder
3. Voor degene met z'n mateloze trots,
in z'n risicoloze hoge toren,
op z'n risicoloze hoge rots,
moet nu weten: zo zijn we niet geboren.

Zang: De acht zonder zingt 4e couplet + refrein
Zing-vecht-huil-bidt-lach-werk-en-bewonder

refrein

4. Voor degene met het open gezicht,
voor degene met het naakte lichaam
voor degenen in het witte licht,
voor degene die weet: we komen samen.

Bijbellezing: Psalm 75 (een Psalm tot de hoogmoedige)
refrein
Wij loven, God, wij loven U,
Uw Naam is ons nabij,
Uw wonderen gaan van mond tot mond.
“Ja, ik bepaal of de tijd is gekomen,
ik zal oordelen naar recht en wet.
Al beeft de aarde met haar bewoners,
ik heb haar op zuilen vastgezet.
Tot de hoogmoedigen zeg ik: Wees niet hoogmoedig,
tot de trotse zondaars: Verhef je niet,
verhef je niet tegen de hemel,
spreek niet op hoge toon.”
Niet uit het oosten, niet uit het westen,
niet uit de woestijn komt verheffing,
het is God die rechtspreekt
en de een vernedert, de ander verheft.
In Zijn Hand houdt de HEER een beker
met wijn, schuimend en bitter gekruid,
Hij schenkt Hem uit aan de zondaars op aarde,
zelfs de droesem moeten zij drinken.
Ik wil er altijd over spreken,
erover zingen voor de God van Jakob:
“De trots van de zondaar zal ik breken,
de rechtvaardige zal worden verheven.”
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Videofragment uit gesprek
Ivo Niehe met Ramses Shaffy en Liesbeth List
Bijbellezing over verwondering: Psalm 8
HEER, onze Heer,
hoe machtig is uw Naam
op heel de aarde.
U die aan de hemel uw luister toont –
met de stemmen van kinderen en zuigelingen
bouwt U een macht op tegen uw vijanden
om hun wraak en verzet te breken.
Zie ik de hemel, het werk van uw vingers,
de maan en de sterren door U daar bevestigd,
wat is dan de sterveling dat U aan hem denkt,
het mensenkind dat U naar hem omziet?
U hebt hem bijna een god gemaakt,
hem gekroond met glans en glorie ,
hem toevertrouwd het werk van Uw handen
en alles aan zijn voeten gelegd:
schapen, geiten, al het vee,
en ook de dieren van het veld,
7

