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Palingpopdienst: Pak maar Mijn hand!!!
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Je bent van hart uitgenodigd om wat je mee kunt
zingen, mee te zingen!
Voor de dienst horen we religieuze nummers van Piet
Veerman. O.a. Ave Maria.

Wil je reageren op deze dienst?
Mail dan naar; cvisser1@live. nl of bel 075-6315253

Welkom
(staande) Zingen: Volg me naar later (melodie
Morning has broken) uit: Licht; 100 liedjes voor
iedereen, lied 29.
1. Volg me naar later, volg me naar morgen
over het water, over de zee.
Geef je in vrede, voel je geborgen.
Laat het verleden, kom met me mee.
2. Laat het maar komen, laat je maar zweven,
stap in je dromen, volg nu je hart.
Laat alles achter, voel je omgeven.
Maak jezelf zachter, kom naar de start.
3. Laat het gebeuren, niet meer gevangen.
Nu niet meer treuren, voel je weer blij.
Breek alle banden, volg het verlangen.
Open je handen, eindelijk vrij.
Inleiding op Kyriëgebed
Kyriëgebed Je vecht nooit alleen: gezongen (van de
3Js) en gesproken
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Refrein: Amen
Zingen: Wiegelied
Ik betover je voor het slapen gaan
Spreek een goed woord en raak je aan
Engelenkoren zingen straks je naam
Nu ben je nog zo'n kleine vent
En zolang jij de mijne bent
Ben ik voor jou, en pas mijn leven aan
Maak ik je blij
Wanneer je huilt
Voel ik me rijk
Wanneer je lacht naar mij
Breek ik het ijzer met mijn hand
Voel ik me wijzer dan de krant
van morgen..
Zal voor je zorgen, kleine man
Lag het aan mij dan zou jij eeuwig leven
Voel ik me rijk
Wanneer je lacht, naar mij
Breek ik het ijzer met mijn hand
Voel ik me wijzer dan de krant
Van morgen,
Zal voor je zorgen, kleine man
Lag het aan mij dan zou jij eeuwig leven
Dank aan de vele mensen die aan deze dienst een
steentje hebben bijgedragen.
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Weet je schat,
we zien het soms een beetje zwart
Soms lijkt de wereld om je heen,
koud en gemeen
En je strijdt,
omdat de aarde lijdt
Maar zelfs als de zon voorgoed verdween.
Je vecht nooit alleen
Want je hebt de tijd de eeuwigheid
De verbeelding aan je zij
En je weet daar zal Ik altijd zijn
Als je Mij belooft, dat je blijft geloven
Dat een mens krijgt wat hij geeft
In je grootste zorg, zit de hoop verborgen
Dat wie lief heeft overleeft
Stil maar lief,
je piekert want het wil maar niet
Ga waar de wind je vleugels vindt, ontstijgt je verdriet
En je vraagt wie dan de aarde draagt
Kijk naar de zon, de bron, ze scheen
Je was nooit alleen
Want je hebt de tijd, de eeuwigheid
De verbeelding aan je zij
En je weet daar zal Ik altijd zijn
Als je Mij belooft, dat je blijft geloven
Dat een mens krijgt wat hij geeft
In je grootste zorg, zit de hoop verborgen
Dat wie lief heeft overleeft
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In je grootste zorg, zit de hoop verborgen
Dat wie lief heeft overleeft
Dat wie lief heeft overleeft

(allen gaan staan)
Zegen:

Gebed Je vecht nooit alleen
Lezing: fragment uit Genesis 9 De zondvloed (over de
dreiging van het water)
Muziek: het lied Watermensen
Onze ogen konden kijken / sinds het licht ons land
bescheen
maar na het breken van de dijken /ging men denken
naar ik meen
zolang golven overheersen / wars van droogte en van
tij
zo kan ik niet overleven / in gewone zekerheid
Refrein
Laat het water mij maar dreigen / laat het me grijpen
naar de keel
alleen voor ons wij watermensen / wordt het water
nooit teveel
en als het water ons zal krijgen / heeft 't lang genoeg
geduurd
dan worden wij die watermensen / naar een hoger plan
gestuurd
tussen de zilvergrijze aderen / leef ik in mijn waterland
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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 jou mee moge gaan!
We beantwoorden de zegen met het zingen van het
lied Amen.
Refrein: Amen
Solist
This little life of mine / I’m gonna let it shine (3x)
Let it shine, let it shine, to show my love
Refrein: Amen
Solist
One thing my papa used to say het said that
Even in my home son, I said what dad
I’m gonna let it shine, let me tell you said
even in your home son You got to let your little light
shine, (2x)
Just let it shine, just let it shine, To show your love
And then I said daddy help me sing this line one time
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Steek alle schepen maar in brand
Ik wil gevoel niet meer verklaren met verstand
Zoek in mijn leven naar de liefde
Vraag aan Zijn Handen naar de weg
Wanneer je luistert naar je hart als wat ik zeg
Dan ben je vrij voor altijd vrij

ik kan strijden, ik kan varen / en zet de zeeën naar mijn
hand
onbedwingbaar is de woede / en het vloeibare geweld
je zal vechten, je zal bloeden / watermens, mijn held
Refrein (2x)

Liever weten wat ik wil dan dat ik alles weet
Liever schamen voor mijn fouten dan mijn goedheid
vergeten
Liever sterven in het vuur dan langzaam aan gedoofd
Mijn hart en hoofd geloven in het leven

Lezen: Matteüs 14 vers 24 t/m 36 uit ‘de Straatbijbel’
De torrie van Mattie
Mattie 14 vers 24 t/m 36

Walking on water

Liever hard op mijn gezicht dan wachten op een duw
Liever recht tegen de wind in dan een leven in luwte
Als ik niet meer mag genieten was ik liever dood
Mijn hart en hoofd geloven in het leven

De boot was intussen al ver weg, maar ze gingen omin
slow, want ze hadden tegenwind. Toen de nacht bijna
voorbij was, kwam Jezus naar hen toe. Hoe? Hij liep
over het water!

Liever weten wat ik wil dan dat ik alles weet
Liever schamen voor mijn fouten dan mijn goedheid
vergeten
Liever sterven in het vuur dan langzaam aan gedoofd
Mijn hart en hoofd geloven in het leven

De matties 1zagen Hem lopen en werden helemaal
gek. Ze begonnen te schreeuwen: ‘Een spook! Een
spook!’ Ze waren kapot bang. Maar Jezus zei gelijk
tegen hen: “Trankil!2 Ik ben het. Wees niet bang .”
Petrus a.k.a.3 The Rock zei: “Meester, als U het bent,
zeg me dan dat ik over het water naar u toe moet
komen lopen.” Jezus zei: “Kom dan”.
The Rock stapte uit de boot en liep over het water naar
Jezus toe. Hij kon zijn ogen niet geloven. Maar toen hij
om zich heen keek en de wind voelde en al die grote

Liever hard op mijn gezicht dan wachten op een duw
Liever recht tegen de wind in dan een leven in luwte
Als ik niet meer mag genieten was ik liever dood
Mijn hart en hoofd geloven in het leven
Ik geloof in het leven
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Mijn hart en hoofd geloven in het leven
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Matties = vrienden
Trankil = rustig
a.k.a. = also known as
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golven zag, werd hij toch doodsbang. En toen begon
hij te zinken. Hij schreeuwde; “Jezus, red mij!”.
Gelijk stak Jezus zijn hand uit. Hij greep hem stevig
vast en zei: “Ay nee Rocky!”Je bent klein van geloof,
swa4. Waarom ging je twijfelen, ruman5?”.
Toen ze in de boot stapten, ging de wind liggen. De
matties in de boot maakten een buiging voor Hem en
zeiden: “U bent echt de Zoon van God!”.

Onze Vader, maak ons vrij.
Want door wie bestaat de aarde
en de hoop op haar behoud?
Door wie anders, onze Vader,
door wie anders dan door Jou.
Collecte (tijdens de collecte horen we Sailing Home
van Piet Veerman)
Slotlied: Geloven in het leven (van de 3 Js)

Toen voeren ze verder. Aan de andere kant van het
water kwamen ze in de West Side. De mensen daar
herkende Hem en ze maakten overal in de omgeving
bekend dat Hij er was. Je weet toch : FB, Twitter,
MSN, ping, sms: “Jesu is in the hood6!” Ze brachten
iedereen die ziek was bij Hem. De zieken smeekten
Hem of ze alleen maar zijn streetwear mochten
aanraken. En iedereen die dat deed, werd genezen en
100% gezond.
Zingen: Pak maar mijn hand (van Nick & Simon)
Kijk maar naar de huizen om je heen
ze zouden nooit gebouwd zijn zonder steen
en zitten nu er geen vleugels aan een vogel
vliegt het toch nooit ergens heen
ook al krijg je nog zo vele kansen
en gaat er altijd eentje mis

Ik hou de jaren niet meer tegen
Ik tel de vogels in mijn hand
Ik streel de wind en drink de regen als hij valt
Omdat de waarheid nooit veranderd
Omdat het licht niet eeuwig brand
Overheerst toch nooit een ander mijn verstand
voor eeuwig vrij leef ik in mij
Liever weten wat ik wil dan dat ik alles weet
Liever schamen voor mijn fouten dan mijn goedheid
vergeten
Liever sterven in het vuur dan langzaam aan gedoofd
Mijn hart en hoofd geloven in het leven
Liever hard op mijn gezicht dan wachten op een duw
Liever recht tegen de wind in dan een leven in luwte
Als ik niet meer mag genieten was ik liever dood
Mijn hart en hoofd geloven in het leven
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Swa = Gast, gozer, man.
Ruman = broer
6
hood = buurt

Laat alle zekerheden varen
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Toch even kijken en daar, op haar bed
daar liggen ze, vrolijk verspreid,
prachtige linten, vuurrode linten,
van die rode voor haar haar.
Al word ik heel oud, misschien wel honderd,
nooit zal ik weten hoe ze er kwamen,
die prachtige vuurrode linten,
van die rode, voor haar haar.
Dankgebed en voorbede, besloten met 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.

en doordat je mijn gezang kunt horen
weet je ook wat stilte is
want het een kan niet zonder het ander
Refrein
Pak maar M'n hand
stel niet teveel vragen
je kunt niet als enige de wereld dragen
pak nou maar M'n hand
laat mij de weg wijzen
er is geen probleem als je keer op keer jezelf wilt
bewijzen
maar je kunt het niet alleen
Als je weer een wedstrijd hebt verloren
en je voelt je niet zo fijn
weet dan dat je extra goed moet zaaien
wil de oogst wat beter zijn
maar je vind de hulp zo overbodig
want je weet het zelf zo goed
toch heb je je naaste mensen nodig
die vertellen hoe het moet
Want het een kan niet zonder het ander dus:

Laat niet af van deze wereld;
geef het brood van alledag,
dat wij delen met elkander
zonder baat of winstbejag.
Wees genadig en vergevend,
zoals wij dat willen zijn.
Maar vernietig al wat kwaad is.
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Refrein
Ik reik je M'n hand dus grijp deze kans
want Ik bied graag m'n hulp aan jou
aan jou
ik hoop dat jij M'n handen vertrouwd / Refrein
Preek
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Muziek: Geef Mij een naam (van de 3 Js)
Ik ben de kracht, de hoogste macht
Het pril begin, de eerste zin
Ik ben verslagen, wreed vermoord
Altijd weer het laatste woord
Ik splijt de spoken van het kwaad
Met het staal van de rede
Laat de waan, leef in mijn naam
Ik ben waarom jij wou bestaan
Ken mijn ziel en spreek mijn taal
Aan het eind van mijn verhaal
branden de muren van de haat
In het vuur van de vrede
Geef mij een naam
Noem mij het houden van elkaar
Noem mij maar God
Noem mij het goede
Geloof maar in mij
Ik ben de ruimte en de tijd
Ik ben er nu
en ik zal er morgen zijn
Waar het kwaad z'n munten slaat
Wanneer het bloed onschuldig vloeit
Waar het beest z'n ronde deed
ben ik hoop en stelp het leed
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en wis de sporen van het land
met de zon en de regen
Geef mij een naam
Noem mij het houden van elkaar
Noem mij maar God
Noem mij het goede
Geloof maar in mij
Ik ben de ruimte en de tijd
Ik ben er nu
en ik zal er morgen zijn.
Inleiding op het lied Scarlet Ribbons van The Cats.
De band speelt en zingt dit ter inleiding op de
gebeden.
Vertaling:
Even snel welterusten zeggen
maar mijn kleintje was in gebed
“En voor mij een paar rode linten,
van die rode, voor mijn haar.”
Dichte winkels, gesloten luiken,
alle straten, stil en verlaten,
in onze stad geen rode linten,
geen rode linten voor haar haar.
Hartstochtelijk speuren door de nacht,
zoeken tot het begint te dagen,
maar bij ons geen rode linten,
niet van die rode voor haar haar.
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