
 

  Liturgie 2 mei Belevingsdienst 

Zondag 2 mei 2021 om 10.00 uur 
I.s.m. de belevingscommissie 
Annette Couprie is onze pianist 
M.m.v. een groepje zangers 
M.m.v. Klaas van der Tempel (over vrijheid)  
 
Piano muziek  
 
10.00 uur we gaan beginnen 
 
Aansteken van de liturgiekaars 
 
Als eerste lied luisteren we naar 
Sjalom Chaverim 
https://www.youtube.com/watch?v=7sFYdZ1lgfA 
 
Sjaloom chaverim, sjaloom chaverim, 
sjaloom, sjaloom. 
Lehitraot, lehitraot, sjaloom, sjaloom. 
 
Sjaloom chaverim, sjaloom chaverim, 
sjaloom, sjaloom. 
Lehitraot, lehitraot, sjaloom, sjaloom. 
 
Sjaloom chaverim, sjaloom chaverim, 
sjaloom, sjaloom. 
Lehitraot, lehitraot, sjaloom, sjaloom. 
 
Sjaloom chaverim, sjaloom chaverim, 
sjaloom, sjaloom. 
Lehitraot, lehitraot, sjaloom, sjaloom. 
Shalom chaverim. Shalom chaverim,  
shalom chaverim, shalom, shalom. 
 
L’hit-rah-oat, l’hit-rah-oat, shalom, shalom. 
 
Vertaling 
Shalom mijn vrienden, tot we elkaar weer ontmoeten. 
 
Welkom  
 
Openingslied: NLB Lied 216 
216:1 
Dit is een morgen als ooit de eerste, 
zingende vogels geven hem door. 
Dank voor het zingen, dank voor de morgen, 
beide ontspringen nieuw aan het woord. 
216:2 
Dauw op de aarde, zonlicht van boven, 
vochtige gaarde, geurig als toen. 
Dank voor gewassen, grassen en bomen, 
al wie hier wandelt, ziet: het is goed. 
216:3 
Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen, 
licht dat ooit speelde waar Eden lag. 
Dank elke morgen Gods nieuwe schepping, 
dank opgetogen Gods nieuwe dag. 
 
Stilte; woorden aan het begin 

 

Vandaag gaat het over –  
 
Lied van Stef Bos - daarom zijn wij vrij 
https://www.youtube.com/watch?v=4Bui9Ql1K_M 
omdat er ooit een man was 
die een luchtkasteel wou bouwen 
in een land waar het verboden was te dromen 
en toch voorbij de wolken is gevlogen 
en terugkwam en vertelde 
dat hij de vrijheid had gezien 
en toen voor wat hij zei 
werd opgepakt en opgesloten 
  
omdat er ooit een vrouw was 
die de wereld om zich heen zag 
in een tijd van oorlog en van waanzin 
en haar ogen niet kon sluiten 
voor geweld en onderdrukking 
en opstond tegen onrecht 
en haar leven heeft gegeven 
in een ongelijk gevecht 
  
Refrein: 
daarom zijn wij vrij 
vrij om te bewegen 
vrij om zelf te kiezen 
waarvoor wij willen leven 
vrij om weg te gaan 
vrij om hier te blijven 
vrij om wat dan ook 
te zeggen of te schrijven 
  
omdat er ooit een tijd was 
in dit land waarin wij wonen 
waarin een kind door naam en kleur en ras 
zijn leven niet meer zeker was 
en omdat er mensen waren 
die op gevaar van eigen leven 
voor de vrijheid en de vrede 
besloten om de wapens op te nemen 
  
Refrein: 
 
Carl van Ossietsky 
Jan Campert 
Victor Jara 
Joop Westerweel 
Steve Biko 
Ken Saro Wiwa 
de soldaten op het strand 
van Juno, Gold en Utah 
door mensen zoals zij 
 
Refrein: 
 
vrij om weg te dromen 
naar kastelen in de lucht 
waar de vrijheid van de één 
niet de ander onderdrukt 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7sFYdZ1lgfA


  vrij om te geloven 
vrij om te vertrouwen 
dat je ooit op de ruïnes weer 
een nieuwe stad kunt bouwen 
  
daarom zijn wij vrij 
door mensen zoals zij. 
 
Kyriëgebed 
 
Lied NLB 218 “Dank u voor deze nieuwe morgen” 
218:1 
Dank U voor deze nieuwe morgen, 
dank U voor elke nieuwe dag. 
Dank U dat ik met al mijn zorgen 
bij U komen mag. 
218:2 
Dank U voor deze mooie aarde, 
dank U voor sterren, maan en zon. 
Dank U dat U ons wilt bewaren, 
kracht en levensbron. 
218:3 
Dank U dat alle vogels zingen, 
dank U voor elke boom in bloei. 
Dank U voor zoveel goede dingen, 
dank U dat ik groei. 
218:4 
Dank U voor steun in moeilijkheden, 
altijd ziet U naar mensen om. 
Dank U voor vrienden en voor vreemden 
die ik tegenkom. 
218:5 
Dank U voor alle mooie klanken, 
al wat ik zien en horen kan. 
Dank U – o God, ik wil U danken 
dat ik danken kan. 
 
Intro bij het openen van de Bijbel –  
 
Kindermoment  (de tune) 
 
“vrij naar school”  
 
Lied vrij 123zing 
https://www.youtube.com/watch?v=x8ym5DWrXH4 
 
Ik droomde vannacht dat in onze klas 
Iedereen precies hetzelfde was 
Allemaal kopietjes van elkaar 
Dezelfde schoenen dezelfde jas 
Dezelfde trui en dezelfde tas 
Zelfs het zelfde hoofd met hetzelfde haar 
Toen ik door de wekker wakker werd besefte ik pas: 
1 
Ik ben vrij om te leven zoals ik leef 
Vrij om te doen wat ik doe 
Vrij om te geloven in wat ik geloof 
Ik ben vrij om te houden van wie ik houd  
Vrij om te zijn wie ik ben 
Ik, jij, hij, zij, wij zijn vrij! 

 

2 
Ik droomde vannacht dat in onze klas 
Denken ten strengste verboden was 
Enkel wat de meester zei was waar 
En als je een keertje je mening gaf 
Kreeg je meteen een gemene straf 
Want dat werd gezien als een gevaar. 
Toen ik door de wekker wakker werd besefte ik pas: 
 
2 
Ik ben vrij om te leven zoals ik leef Wij zijn vrij 
Vrij om te doen wat ik doe om te doen 
Vrij om te geloven in wat ik geloof Vrij, vrij, vrij, vrij 
Ik ben vrij om te houden van wie ik houd Wij zijn vrij 
Vrij om te zijn wie ik ben om te doen 
Ik, jij, hij, zij, wij zijn … Ik, jij, hij, zij, wij zijn… 
Vrij, vrij, vrij Ik, jij, hij, wij en zij (3x) 
Ik, jij, hij, zij, wij zijn … Ik, jij, hij, zij, wij zijn … 
Vrij, vrij, oh vrij Ik, jij, hij, wij en zij (3x) 
Ik, jij, hij, zij, wij zijn vrij! Ik, jij, hij, zij, wij zijn 
 
3 
Ik droomde vannacht dat in onze klas 
Iedereen een beetje anders was 
Allemaal verschillend van elkaar 
Toen ik door de wekker wakker werd was het waar! 
 
Ik ben vrij om te leven zoals ik leef Wij zijn vrij 
Vrij om te doen wat ik doe om te doen 
Vrij om te geloven in wat ik geloof Vrij, vrij, vrij, vrij 
Ik ben vrij om te houden van wie ik houd Wij zijn vrij 
Vrij om te zijn wie ik ben om te doen 
Ik, jij, hij, zij, wij… Ik, jij, hij, zij, wij … 
Ik ben vrij om te leven zoals ik leef Wij zijn vrij 
Vrij om te doen wat ik doe om te doen 
Vrij om te geloven in wat ik geloof Vrij, vrij, vrij, vrij 
Ik ben vrij om te houden van wie ik houd Wij zijn vrij 
Vrij om te zijn wie ik ben om te doen 
Ik, jij, hij, zij, wij zijn… Ik, jij, hij, zij, wij zijn … 
Ik, jij, hij, zij, wij zijn… Ik, jij, hij, zij, wij zijn … 
Ik, jij, hij, zij, wij zijn … Ik, jij, hij, zij, wij zijn … 
Vrij 
 
Onze gast dhr. Klaas vd Tempel deelt met ons het 
antwoord op de vraag: “Als je ambassadeur namens 
Nederland bent geweest in zoveel landen met zoveel 
culturen, geaardheden, oorlogen, dictators - wat is 
dan VRIJHEID?”. 
 
In de Bijbel lezen we vanmorgen: 
 Bijbellezing – Deut 5  
12 Neem de sabbat in acht, zoals de HEER, uw God, 
u heeft geboden; het is een heilige dag. 13Zes dagen 
lang kunt u werken en al uw arbeid verrichten, 14 
maar de zevende dag is een rustdag, die gewijd is 
aan de HEER, uw God; dan mag u niet werken. Dat 
geldt voor u, voor uw zonen en dochters, voor uw 
slaven en slavinnen, voor uw runderen, uw ezels en 
al uw andere dieren, en ook voor vreemdelingen die 
bij  
u in de stad wonen; want uw slaaf en slavin moeten 
evengoed rusten als u. 15Bedenk dat u zelf slaaf was 
in Egypte totdat de HEER, uw God, u met sterke  

 

https://www.youtube.com/watch?v=x8ym5DWrXH4


 

 

hand en opgeheven arm bevrijdde. Daarom heeft hij u 
opgedragen de sabbat te houden. 
 
Matteüs 7 
12 Behandel anderen dus steeds zoals je zou willen 
dat ze jullie behandelen. Dat is het hart van de Wet 
en de Profeten. 
 
Lucas 6 
31 Behandel anderen zoals je wilt dat ze jullie 
behandelen.  
 
Dominee “Leve de Vrijheid” 
Op de sabbat/zondag denken we aan “je bent slaaf 
geweest!” 
 
Lied Klein Orkest - Over de muur, van het album: 
Later is allang begonnen, uit 1984 
https://www.youtube.com/watch?v=rAR6XKHfXY0 
Oost-Berlijn, unter den Linden: 
Er wandelen mensen langs vlaggen en vaandels. 
Waar Lenin en Marx nog steeds op een voetstuk 
staan. 
 
En iedereen werkt, hamers en sikkels, 
Terwijl in parade-pas de wacht wordt gewisseld. 
40 Jaar socialisme er is in die tijd veel bereikt... 
 
Maar wat is nou die heilstaat, 
Als er muren omheen staan? 
Als je bang en voorzichtig met je mening moet 
omgaan? 
Ach, wat is nou die heilstaat, zeg mij wat is ie waard, 
Wanneer iemand die afwijkt voor gek wordt 
verklaard? 
 
Ref. 
En alleen de vogels vliegen van Oost- naar West-
Berlijn. 
Worden niet teruggefloten, ook niet neergeschoten. 
Over de muur, over het IJzeren Gordijn, 
Omdat ze soms in het westen soms ook in het oosten 
willen zijn. 
Omdat ze soms in het westen soms ook in het oosten 
willen zijn. 
 
West-Berlijn: de Kurfurstendamm! 
Er wandelen mensen langs porno en peepshow. 
Waar Mercedes en Cola, nog steeds op een voetstuk 
staan. 
 
En de neonreclames, die glitterend lokken: 
Kom dansen! Kom eten! Kom zuipen! Kom gokken! 
Dat is nou 40 jaar vrijheid, er is in die tijd veel 
bereikt... 
 
Maar wat is nou die vrijheid, zonder huis, zonder 
baan? 
Zoveel Turken in Kreutzberg die amper kunnen 
bestaan. 
Goed... je mag demonstreren, maar met je rug tegen 
de muur 
En alleen als je geld hebt, dan is de vrijheid niet duur. 
 

 

Ref. 
En de vogels vliegen van West- naar Oost-Berlijn. 
Worden niet teruggefloten, ook niet neergeschoten. 
Over de muur, over het IJzeren Gordijn, 
Omdat ze soms in het oosten soms ook in het westen 
willen zijn. 
Omdat er brood ligt soms bij de Gedachtniskirche, 
soms op het Alexanderplein! 
 
Onze gebeden (ingeleid met onze tune) 
 
Gebeden van de gebedsmuur inzamelen. 
We sluiten onze gebeden af met de woorden van het 
gebed van Franciscus. 
 
Teken van hoop  
 
Slotlied Wilhelmus NLB Lied 708: 1, 6  
708:1 
Wilhelmus van Nassouwe 
ben ik van duitsen bloed, 
den vaderland getrouwe 
blijf ik tot in den dood. 
Een prinse van Oranje 
ben ik vrij onverveerd, 
den koning van Hispanje 
heb ik altijd geëerd. 
708:6 
Mijn schild ende betrouwen 
zijt Gij, o God, mijn Heer. 
Op U zo wil ik bouwen, 
verlaat mij nimmermeer. 
Dat ik toch vroom mag blijven, 
uw dienaar t’ aller stond, 
de tirannie verdrijven 
die mij mijn hart doorwondt. 
 
Wegzending en zegening  

 

https://www.youtube.com/watch?v=rAR6XKHfXY0

