
 

  Liturgie bij de belevingsdienst op zondag 2 oktober 2022 

 

Zondag 2 oktober 2022 
inloop 09.30 uur  
we kunnen onze voorbeden op een briefje schrijven 
 
Belevingsdienst – Israëlzondag – Loofhuttenfeest 
Voorganger: ds Wieger Baas 
Ouderling van dienst: Djoke Heddema 
Diaken van dienst:  
Lector: Adri Moes  
Organist: Hylke van der Heide 
Kindernevendienst: Jellie Wijnja  
Collecten: 1. Kerk en Israël; 2. Kerkbeheer 
Kerk TV : Mirjam Douma  
Thema: “How fragile we are …”. 
 
Pianospel  
 
We gaan starten (filmpje)  
 
Welkom  
   aansteken van de liturgiekaars 
 
Liturgisch  
 
Introductie van het thema: 
 
Samenzang: Zo maar te gaan met een stok in je 
hand  Lied 806:1-3 (Piano)  
1. 
Zomaar te gaan met een stok in je hand,  
Zonder te weten, wat je zult eten.  
Zomaar te gaan met een stok in je hand;  
eindeloos ver is ’t beloofde land.  
2. 
Zomaar te gaan, wordt het leven of dood?  
Altijd maar banger, duurt het nog langer?  
Zomaar te gaan, wordt het leven of dood?  
In de woestijn worden kinderen groot. 
3. 
Zomaar te gaan, met zijn woord als bewijs,  
altijd maar lopen, altijd maar hopen.  
Zomaar te gaan met zijn woord als bewijs;  
straks wonen wij in een paradijs. 
 
De kinderen komen naar voren (Filmpje)  
 
Jellie en de kinderen gaan met het Licht en de Bij-
bel naar hun eigen ruimte 
 
Kyrie en Gloria moment: 
 
We kijken naar beelden van mens en wereld in 
nood 
 
 

Aansluitend luisteren we naar het lied “Fragile“ 
van Sting 
https://www.youtube.com/watch?v=EmDQFWNjH
pA 
Hij schreef het nummer naar aanleiding van de moord 
op Ben Linder, die vrijwilligerswerk verrichtte in Nica-
ragua en daar door de Contra's om het leven werd 
gebracht. Het is een nummer over geweld en de 
kwetsbaarheid van het leven in het licht van terro-
risme, pistolen en kogels. We zijn kwetsbare wezens, 
aldus Sting. De betekenis van het nummer staat voor 
hem echter niet vast. Zo vertelde hij in 1994 in een in-
terview dat hij bij het zingen van "Fragile" dacht 
aan Bosnië en Joegoslavië.[2] De populariteit van het 
nummer nam toe na de aanslagen op 11 september 
2001. Hij bracht het ook ten gehore tijdens het bene-
fietconcert America: A Tribute to Heroes. Tijdens een 
optreden naar aanleiding van de olieramp in de Golf 
van Mexico droeg hij "Fragile" op aan de slachtoffers 
van die ramp en uitte hij zijn zorgen over de kwets-
baarheid van het ecosysteem. 
 
De tekst: 
If blood will flow when flesh and steel are one 
Als bloed zal stromen als vlees en staal één zijn 
 
Drying in the colour of the evening sun 
Opdrogend in de kleur van de avondzon 
 
Tomorrow's rain will wash the stains away 
De regen van morgen zal de vlekken weg wassen 
 
But something in our minds will always stay 
Maar iets in onze gedachten zal altijd blijven 
 
Perhaps this final act was meant 
Misschien was deze laatste zet zo bedoeld 
 
To clinch a lifetime's argument 
Om de doorslag te geven in een levenslange dis-
cussie 
 
That nothing comes from violence and nothing ever 
could 
Dat er niets komt van geweld en niets ooit kon 
 
For all those born beneath an angry star 
Voor allen die geboren zijn onder een boze ster 
 
Lest we forget how fragile we are 
Laten we niet vergeten hoe kwetsbaar we zijn 
 
On and on the rain will fall 

Door en door zal de regen vallen 

 
Like tears from a star like tears from a star 
Als tranen van een ster als tranen van een ster 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=EmDQFWNjHpA
https://www.youtube.com/watch?v=EmDQFWNjHpA
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nicaragua
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nicaragua
https://nl.wikipedia.org/wiki/Contra_(Nicaragua)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bosni%C3%AB_(gebied)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Joegoslavi%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/Fragile_(Sting)#cite_note-sting.com-2
https://nl.wikipedia.org/wiki/Aanslagen_op_11_september_2001
https://nl.wikipedia.org/wiki/Aanslagen_op_11_september_2001
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=America:_A_Tribute_to_Heroes&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Olieramp_in_de_Golf_van_Mexico_2010
https://nl.wikipedia.org/wiki/Olieramp_in_de_Golf_van_Mexico_2010
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ecosysteem


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On and on the rain will say 
Door en door zal de regen zeggen 
 
How fragile we are how fragile we are 
Hoe kwetsbaar we zijn hoe kwetsbaar we zijn 
 
On and on the rain will fall 
Door en door zal de regen vallen 
 
Like tears from a star like tears from a star 
Als tranen van een ster als tranen van een ster 
 
On and on the rain will say 
Door en door zal de regen zeggen 
 
How fragile we are how fragile we are 
Hoe kwetsbaar we zijn hoe kwetsbaar we zijn 
 
How fragile we are how fragile we are 
Hoe kwetsbaar we zijn hoe kwetsbaar we zijn 
 
In de Bijbel lezen we over de Loofhut  
Leviticus 23: 
39Neem dit in acht: Op de vijftiende dag van de ze-
vende maand, wanneer je de oogst van het land hebt 
gehaald, begint het feest van de HEER, dat zeven da-
gen duurt. De eerste dag en de achtste dag moeten 
voor jullie rustdagen zijn. 40De eerste dag moeten jul-
lie mooie vruchten plukken en takken afsnijden van 
dadelpalmen, loofbomen en beekwilgen. Zeven da-
gen lang moeten jullie feestvieren ten overstaan van 
de HEER, jullie God. 41Elk jaar moet dit feest ter ere 
van de HEER zeven dagen lang gevierd worden. Dit 
voorschrift geldt voor altijd, generatie na generatie. 
Vier dit feest in de zevende maand. 42Zeven dagen 
lang moeten jullie in hutten wonen, elke geboren Isra-
eliet moet in een loofhut wonen, 43om jullie kinderen 
eraan te herinneren dat Ik de Israëlieten in hutten liet 
wonen toen Ik hen uit Egypte wegleidde. Ik ben 
de HEER, jullie God.”’ 
 
Samenzang Opwekking 789 
https://www.youtube.com/watch?v=Xud-J6IQmLI ) 
U leert me lopen op het water 
De oceaan is weids en diep 
U vraagt me alles los te laten 
Daar vind ik U en ik twijfel niet 
 
En als de golven overslaan 
Dan blijf ik hopen op Uw Naam 
Mijn ziel vindt rust 
Want in de storm bent U dichtbij 
Ik ben van U en U van mij 
 
De diepste zee is vol genade 
Uw sterke hand, die houdt mij vast 
En als mijn voeten zouden falen 
Dan faalt U niet, want Uw trouw houdt stand 
 
 
 

En als de golven overslaan 
Dan blijf ik hopen op Uw Naam 
Mijn ziel vindt rust 
Want in de storm bent U dichtbij 
Ik ben van U en U van mij 
 
Geest van God, leer mij te gaan over de golven 
In vertrouwen U te volgen 
Te gaan waar U mij heen leidt 
Leid me verder dan mijn voeten kunnen dragen 
Ik vertrouw op Uw genade 
Want ik ben in Uw nabijheid 
 
Geest van God, leer mij te gaan over de golven 
In vertrouwen U te volgen 
Te gaan waar U mij heen leidt 
Leid me verder dan mijn voeten kunnen dragen 
Ik vertrouw op Uw genade 
Want ik ben in Uw nabijheid 
 
Geest van God, leer mij te gaan over de golven 
In vertrouwen U te volgen 
Te gaan waar U mij heen leidt 
Leid me verder dan mijn voeten kunnen dragen 
Ik vertrouw op Uw genade 
Want ik ben in Uw nabijheid 
 
Geest van God, leer mij te gaan over de golven 
In vertrouwen U te volgen 
Te gaan waar U mij heen leidt 
Leid me verder dan mijn voeten kunnen dragen 
Ik vertrouw op Uw genade 
Want ik ben in Uw nabijheid 
 
En als de golven overslaan 
Dan blijf ik hopen op Uw Naam 
Mijn ziel vindt rust 
Want in de storm bent U dichtbij 
Ik ben van U en U van mij 
 
Overdenking “How fragile we are …” 
 
Lied Stef Bos – Sterren tellen 
https://www.youtube.com/watch?v=1xQvLwBsq34 
Ik werd vanochtend wakker door mijn dochter 
Ze vraagt: "Papa, waar slaapt de wind als hij niet 
waait?" 
Ik zeg: "Ik denk boven in de wolken in een tent" 
En ze lacht 
En opeens het besef dat ik gelukkig ben 
En ik weet niet waar ik dit aan te danken heb 
Ik, ik doe mijn best om op te voeden 
Maar weet dat je nooit alles in handen hebt 
Nooit zo goed gegaan als nu, mijn leven op orde 
Maar een kind maakt het vergankelijk 
Een les voor mij, ik zeg jou eerlijk 
Is meer in mijn kleine wereld dan het hebben van geld 
op de bank 
En wat ook je plan, het is allemaal relatief 
Ik moet denken aan de zus van een vriendin 
En laat een traan voor haar, niet te verklaren 
Dood aan kanker en twee kinderen nagelaten 

https://www.youtube.com/watch?v=Xud-J6IQmLI
https://www.youtube.com/watch?v=1xQvLwBsq34


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denk aan mijn dochter, denk aan mezelf 
Wat loop ik vaak te zeiken op wat ik doe 
Of wat ik wil bereiken 
En ik zie niet wat ik heb, pluk de dag jongen, denk ik 
dan 
Pluk de dag en 
Tel je zegeningen 
Tel je zegeningen, tel tel 
Tel de sterren voor haar 
Tel de sterren voor hem daar 
Tel de sterren voor mij 
Als je wilt zal ik er voor jou zijn 
Tel de sterren voor vrienden 
Al die sterren van mij 
Al die sterren van ons 
Al die sterren van liefde 
Zie teveel mensen stressen, hoor ze zeggen bla, bla, 
bla, bla 
Dus ik denk laat mij lekker maar tra la, la, la, la 
Laat mij maar lekker lopen 
Meningen zijn sowieso verdeeld 
En misschien is die van mij er ook wel één te veel 
Want laat ons eens eerlijk zijn 
Waar draait het echt om 
Waar denk je aan als je ligt op je sterfbed 
Denk je aan het geld dat je allemaal verdiend hebt? 
Denk je aan de vrouwen die je allemaal gehad hebt? 
Kijk mij, bijna 60 jaar, zit op Ibiza 
Moet mijn tijd nog komen of is mijn tijd voorbij? 
Wat je geeft is wat je krijgt 
De reflectie van jezelf, verpakt in wat gerijm 
Maar om eerlijk te zijn, ik kan cynisch blijven doen 
Me verschuilen achter maskers, af en toe wel grappig 
Maar uiteindelijk te gemakkelijk 
Gezegend ben ik, ik heb nog steeds mijn dromen 
En Diggy, ik kijk, kijk naar boven, kijk naar boven 
Tel de sterren voor hem 
Tel de sterren voor jou 
Tel de sterren voor mij 
Als je wilt zal ik er voor jou zijn 
Tel de sterren voor jou 
Tel die sterren voor vrienden 
Al die sterren van mij, 
Al die sterren, al die sterren van liefde 
Tel de sterren voor haar 
Tel de sterren voor hem daar 
Tel de sterren voor jou, ik 
Ik tel de sterren voor mij, ik 
Ik zal er altijd voor jou zijn, 
Zal er altijd voor jou zijn 
Al die sterren van ons 
Al die sterren van liefde 
Al die sterren van liefde 
Tel, de sterren 
Al die sterren van liefde 
Laat ons tellen, al die sterren, van liefde 
 

Een klein muzikaal intermezzo  
 

Vandaag gedenken we -uit onze gemeente- Henny 
Tavenier  
 
Stilte 
 
We zingen als lied van geloof, hoop en liefde:  
NLB lied 23 c 
23c:1 
Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij, 
wijst mij een groene streek; 
daar rust ik aan een stille stroom - 
en niets dat mij ontbreekt. 
23c:5 
Uw trouw en goedheid volgen mij, 
uw liefde, dag aan dag; 
en wonen zal ik in Gods huis 
zo lang ik leven mag. 
 
We danken en bidden 
 
Onze bijdragen voor de collecten doen we bij de 
deur in de bestemde mandjes: 1. Kerk en Israël; 2. 
Kerkbeheer 
 
Kinderen komen terug:  
 
Lied: “Kom mee” van Christian Verwoerd  
 
Teken van hoop:  
 
Slotlied: Trinity, Ik wens jou  
YouYube: 
https://www.youtube.com/watch?v=iyAcEgKiymU 
Ik wens jou een dak boven je hoofd 
Dat je huis een thuis mag zijn, je tafel vol met brood 
Dat je rustig slapen kunt, de hele nacht 
Dat de liefde van je leven op je wacht 
 
Ik wens jou genoeg om door te gaan 
Dat je rijkdom vindt, door ook van weinig te bestaan 
Ik wens jou volle dagen toe en vrije tijd 
Met kind'ren om je heen tot aan het eind 
 
Een muur voor de wind 
Een vuur voor de kou 
Een jas voor de regen 
En een vriend dichtbij jou 
Een muur voor de wind 
Een vuur voor de kou 
Een jas voor de regen 
En een vriend dichtbij jou 
 
Ik wens jou vrede toe om wie je bent 
Dat je lacht en huilt met al de mensen die je kent 
Dat de liefde aan je hart vervulling geeft 
In elk van de seizoenen dat je leeft 
 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een muur voor de wind 
Een vuur voor de kou 
Een jas voor de regen 
En een vriend dichtbij jou 
Een muur voor de wind 
Een vuur voor kou 
Een jas voor de regen 
En een vriend dichtbij jou 
 
Ik bescherm je voor de wind en vind voor jou een 
schuilplaats 
In de nacht maak ik een vuur, want dan word jij niet 
bang 
In het donker loop ik naast je als een trouwe engel 
Ik ben hier, wij gaan samen, heel je leven lang 
 
Zegen  
 
Als we weggaan ( filmpje) 
 
Piano. 
 
We nemen uw ideeën en suggesties graag in ont-
vangst  
 
 

 

 

 
 
 
 

 



         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 



 

              
  
 
 
 

 
  
 
 
 


