
 

  Liturgie 6 juni  Belevingsdienst 

piano  
  
welkom 
aansteken liturgische kaars 
   
- Openingslied Zomaar een dak boven wat hoofden 
(zanggroepje)  
https://www.youtube.com/watch?v=9CkP9OTrEBI  
 
1. 
Zomaar een dak boven wat hoofden, 
deur die naar stilte openstaat, 
muren van huid, ramen als ogen, 
speuren naar hoop en dageraad, 
huis dat een levend lichaam wordt, 
als wij er binnen gaan, 
om recht voor God te staan. 
2. 
Woorden van ver vallende sterren, 
vonken verleden hier gezaaid, 
namen voor Hem, dromen, signalen, 
diep uit de wereld aangewaaid, 
monden van aarde horen en zien, 
onthouden, spreken voort, 
Gods vrij en lichtend woord. 
3. 
Tafel van Een brood om te weten, 
dat wij elkaar gegeven zijn, 
wonder van God, mensen in vrede, 
oud en vergeten nieuw geheim, 
breken en delen, zijn wat niet kan, 
doen wat ondenkbaar is, 
dood even verrijzenis. 
 
Inleiding op de stilte 
 
Woorden aan het begin 
 
Vandaag gaat het over 
Rebecca - Over de schildpad die haast heeft - 
YouTube 
https://www.youtube.com/watch?v=aBUpgEO7UJM 
 
Kyriëgebed 
 
 
KERKEN ZINGEN SAMEN: Zo zingt mijn ziel | Hoe 
groot zijt Gij | EO & Protestantse Kerk Nederland - 
YouTube 
https://www.youtube.com/watch?v=Tgl3r-gdF5U 
 
Heer, ik ben zo moe. 
De wereld draait maar door. 
Kom toch naar mij toe. 
Geef mij nieuwe hoop. 
 

Aan het einde van mijn kracht, 
U draagt mij. 
Als ik geen lied vinden kan, 
U draagt mij. 
 
. 
 

En als ik vergeefs naar woorden zoek, 
geeft U mij opnieuw een lied. 
Heer, ik zing voor U. 
 
Zo zingt mijn ziel, 
zo zingt mijn ziel, 
hoe groot Uw liefde is, 
hoe groot Uw liefde is. 
Zo zingt mijn ziel. 
 
Intro op de lezing uit de Bijbel 
 
Herman van Veen- Opzij, Opzij, Opzij - YouTube 
https://www.youtube.com/watch?v=0FiuDrfu2D8 
Opzij, opzij, opzij, 
maak plaats, maak plaats, maak plaats, 
Ik heb ongelofelijke haast. 
Opzij, opzij, opzij, 
want ik ben haast te laat, 
Ik heb maar een paar minuten tijd. 
 
Ik moet rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, 
opstaan en 
weer doorgaan. 
Ik kan nu niet blijven, ik kan nu niet langer blijven 
staan. 
 
Een andere keer misschien 
dan blijf ik wel staan 
en kan dan misschien als het echt moet, 
wat over koetjes, kindren en de mannen praten, 
nou dag tot ziens, adieu het gaat je goed. 
 
Ik moet rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, 
opstaan en 
weer doorgaan. 
Ik kan nu niet blijven, ik kan nu niet langer blijven 
staan. 
 
Opzij, opzij, opzij, 
maak plaats, maak plaats, maak plaats, 
Ik heb ongelofelijke haast. 
Opzij, opzij, opzij, 
want ik ben haast te laat, 
Ik heb maar een paar minuten tijd. 
 
Ik moet rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, 
opstaan en 
weer doorgaan. 
Ik kan nu niet blijven, ik kan nu niet langer blijven 
staan. 
 
Een andere keer misschien 
dan blijf ik wel staan 
en kunnen dan misschien als het echt moet, 
wat over koetjes, kind’ren en de mannen praten, 
nou dag tot ziens, adieu het gaat je goed. 
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  Ik moet rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, 
opstaan en 
weer doorgaan. 
Ik kan nu niet blijven, ik kan nu niet langer blijven 
staan. 
 
Opzij, opzij, opzij, 
maak plaats, maak plaats, maak plaats, 
Ik heb ongelofelijke haast. 
Opzij, opzij, opzij, 
want ik ben haast te laat, 
Ik heb maar een paar minuten tijd. 
 
Ik moet rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, 
opstaan en 
weer doorgaan. 
Ik kan nu niet blijven, ik kan nu niet langer blijven 
staan. 
 
Een andere keer misschien 
dan blijf ik wel even staan 
en kunnen dan misschien als het echt moet, 
wat over koetjes, kindren en de mannen praten, 
nou dag tot ziens, adieu het gaat je goed. 
 
Kindermoment  
 
We luisteren naar:  
Hoor jij de vogels nog fluiten – Christian Verwoerd 
https://www.youtube.com/watch?v=ngZeLwK9y-c 
 
Hoor jij de vogels nog fluiten – Christian Verwoerd 
https://www.youtube.com/watch?v=ngZeLwK9y-c 
 
Hoor jij de vogels nog fluiten? 

Zie jij de boog nog in de wolken staan? 

Of zit je hoofd zo vol gestopt 

Waardoor je onbereikbaar wordt 

Waardoor de zegeningen steeds aan jou voorbijgaan? 

 

De dief is bezig met stelen 

Hij rooft de vreugde uit je leven weg 

Toch is het mog'lijk in de strijd 

Dat je van binnen wordt verblijdt 

Als je alles wat je vast houdt bij Hem neerlegt 

 

Dan mag je het weer zien 

Als je alles bij Hem neerlegt 

Als je alles in Zijn handen legt 

Kan jij Zijn schoonheid zien 

 
Je mag het dan weer zien 

Alle goedheid in het leven 

Alles wat Hij jou gegeven heeft 

Je mag het dan weer zien 

 

Dus richt je ogen naar boven 

Ook als de last je zicht vertroebeld heeft 

Want het blijft een zekerheid 

Dat God je hele leven leidt 

O en dat te weten is wat echte rust geeft 

 

Dan gaat de wereld weer open 

De dingen die je zo vaak hebt gemist 

Een zachte stem in de natuur 

Kleine wond'ren ieder uur 

Die je steeds weer laten zien dat Hij dichtbij is 

 

Dan mag je het weer zien 

Als je alles bij Hem neerlegt 

Als je alles in Zijn handen legt 

Kan jij Zijn schoonheid zien 

 

Je mag het dan weer zien 

Alle goedheid in het leven 

Alles wat Hij jou gegeven heeft 

Je mag het dan weer zien 

 

O ik mag het nu weer zien 

Nu ik alles bij Hem neerleg 

Nu ik alles in Zijn handen leg 

Kan ik Zijn schoonheid zien 

 

Ik mag het nu weer zien 

Ja, alle goedheid in het leven 

Alles wat Hij mij gegeven heeft 

Ik mag het nu weer zien 

 

Ik mag het nu weer zien 

Ik mag het nu weer zien 

 

Uit de Bijbel (Bijbel in Gewone Taal) (Anja) 
 
Genesis 2 
God rust op de zevende dag 
21Zo werden de hemel en de aarde gemaakt, en alle 
prachtige dingen die daarbij horen. 
2Op de zevende dag was God klaar met zijn werk. 
Toen rustte hij uit. 3God zegende de zevende dag. 
Hij maakte van die dag een bijzondere dag. Want op 
die dag was hij klaar met de schepping en rustte hij 
uit van al zijn werk. 
4Dat is het verhaal van de schepping van de hemel 
en de aarde. Zo zijn de hemel en de aarde ontstaan 
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Leef met volle teugen  
Durf te leven met de dag  
Glimlach elke morgen  
Er is iets moois dat op je wacht  
 
We hebben het ervaren  
Dat het leven niet om ons draait  
Dat wij alleen maar kunnen varen  
Op de wind die waait waarheen hij waait  
En elke dag een nieuwe kans 
Om elkaar vast te houden  
 
Leef met volle teugen  
Durf te leven met de dag  
Glimlach elke morgen  
Er is iets moois dat op je wacht  
 
En God, die bijna nooit te vinden is als je Hem moet 
hebben 
Maar die soms toch, juist als er niets meer lijkt te 
redden 
Zichtbaar wordt als hier op aarde tranen vallen van 
verdriet   
Omdat er iets van waarde schuilt in als we hier op 
aarde  
Het niet meer weten, niets anders kunnen 
Dan maar bidden in een lied 
 
Leef met volle teugen  
Glimlach elke morgen  
 
Nooit gedacht  
Dat het zo tot een eind zou komen  
Maar ik ga met jou  
Dwars door de winter  
Naar de lente en naar de zomer  
Want jij en ik  
Wij blijven samen  
En blijven zingen  
Tot het eind  
Ik laat jou niet los  
 
Leef met volle teugen  
Durf te leven met de dag  
Glimlach elke morgen  
Er is iets moois dat op je wacht  
 
Geniet van je dagen  
Verlies je in de tijd   
Je wordt steeds gedragen  
Tot in alle eeuwigheid 
Geniet van je dagen  
Verlies je in de tijd   
Je wordt steeds gedragen  
Tot in alle eeuwigheid 
 
Dwars door de winter  
Naar de lente 
En naar de zomer  
Want jij en ik  
Wij blijven samen  
Wij blijven zingen  
Tot het eind  
Want jij bent nooit  
Alleen 

 

Matteüs 6 
26Kijk eens naar de vogels in de lucht. Ze werken niet 
op het land en ze bewaren geen graan in een schuur. 
Jullie Vader in de hemel geeft ze te eten. En jullie zijn 
voor hem veel belangrijker dan de vogels. 27Maak je 
dus geen zorgen. Dat heeft geen zin, je blijft er geen 
dag langer door leven. 
28-29Maak je geen zorgen over kleding. Kijk eens naar 
de bloemen die groeien in het veld. Ze werken niet en 
ze maken geen kleren. Toch zijn ze prachtig. Ja, zelfs 
nog mooier dan koning Salomo in zijn mooiste kleren. 
30Het gras dat vandaag op het veld staat, wordt 
morgen gebruikt om een vuur te maken. En toch 
versiert God het gras met prachtige bloemen. Dan zal 
God zeker voor jullie zorgen! Waarom vertrouwen 
jullie dan niet op hem? 
 
Marcus 1 
32-34’s Avonds laat, toen het donker was, kwamen alle 
inwoners van de stad naar Jezus toe. Ze hadden alle 
zieken meegenomen. En ook iedereen die een kwade 
geest in zich had. Jezus maakte veel mensen beter 
die allerlei verschillende ziektes hadden. Ook jaagde 
hij de kwade geesten weg uit de mensen. En hij zei 
tegen die kwade geesten: ‘Je mag aan niemand 
vertellen wie ik ben.’ 
Jezus reist door Galilea 
Jezus reist verder 
35’s Ochtends vroeg, toen het nog donker was, stond 
Jezus op en ging naar buiten. Hij liep naar een stille 
plek buiten de stad. Daar wilde hij bidden. 36Maar 
Simon en de andere leerlingen kwamen achter hem 
aan. 
37Toen ze Jezus gevonden hadden, zeiden ze: 
‘Iedereen zoekt u.’ 38Maar Jezus zei: ‘We gaan weer 
verder. Ik moet het goede nieuws ook op andere 
plaatsen in de buurt vertellen. Daarom ben ik op weg 
gegaan.’ 
 
OFFLINE 
 
Leef met volle teugen – Elbert Smelt & Kinga Bán 
(Official Video)  
https://www.youtube.com/watch?v=y0PJE2k9MvI 
Songtekst: 
 
Op de drempel van het leven  
Staar ik naar de horizon  
Voel me plompverloren en verlegen  
Dat ik sterk ben en gezond  
Want jij bent ziek en ik begrijp het niet 
Ik zou willen dat je hier blijven kon  
 
Ben niet bang, alleen soms even 
Maar dan zing ik mij er dwars doorheen  
Voel me broos en moegestreden 
Verlangend naar de overkant, alleen 
Ik houd me vast aan alles wat zo mooi is 
En ik tel ze, de kostbare momenten 
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Onze gebeden 
sluiten we af en het gezongen Onze Vader op de 
melodie van Elly & Rikkert. 
 
Onze Vader, die in de hemelen zijt 
Uw Naam worde geheiligd 
Uw Koninkrijk kome 
Uw Wil geschiede 
op aarde zoals in de hemel 
Geef ons heden ons dagelijks brood 
En vergeef ons onze schulden. 
Gelijk ook wij aan anderen vergeven. 
En leidt ons niet in verzoeking  
maar verlos ons van de boze.  
Want van U is het koninkrijk  
en de kracht en de heerlijkheid  
tot in eeuwigheid  
in eeuwigheid Amen.  
 
- een teken van hoop 
 

 
 
een foto van een omhelzing tussen een hulpverlener 
van het Spaande Rode Kruis en een Senegalese 
vluchteling  ging de afgelopen dagen viral in Spanje. 
De 20 jarige Luna Reyes knuffelde de man om hem 
te troosten. Ze kreeg een storm van kritiek over zich 
heen vanwege een foto, maar inmiddels heeft ze 
steun vanuit de politiek.  
 
ons laatste lied:  
 
U geeft rust (door alles heen)  
https://www.youtube.com/watch?v=HEqe9KUPKK0 
 
In deze onrustige tijden komen meer dan twintig 
verschillende kerken samen om het prachtige lied 'U 
geeft rust (door alles heen)’ te zingen. We hopen dat 
de troostende woorden jou mogen bemoedigen. 
Door alles heen zingen we samen woorden van 
hoop. Door alles heen geeft Hij rust. 
 
. 
 

LIEDTEKST: 
U geeft rust 
In mijn ziel 
U geeft rust, U geeft rust in mijn ziel 
 
De aarde kent uw grote kracht. 
Uw stem heeft haar tot stand gebracht. 
En ook de zee, zo woest en diep 
wordt stil voor U, die alles schiep. 
  
Door alles heen, door alles heen. 
Heer, kijk ik naar U. 
Door alles heen, door alles heen. 
U geeft rust. 
Door alles heen, door alles heen. 
Heer, kijk ik naar U. 
U geeft rust in mij. 
  
Geef mij geloof dat niet bezwijkt,  
ook als de twijfel groter lijkt.                                  
De berg, zo groot en hoog voor mij 
verdwijnt in zee, de weg is vrij. 
 
Door alles heen, door alles heen. 
Heer, kijk ik naar U. 
Door alles heen, door alles heen. 
U geeft rust. 
Door alles heen, door alles heen. 
Heer, kijk ik naar U. 
U geeft rust in mij. 
  
Kijk op, laat los, vertrouw op Hem.  
De storm herkent nog steeds zijn naam.                    
U geeft rust in mijn ziel.   
 
Wegzending en zegening.  
 

Uitleidend pianospel  
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