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De kaarsen worden aangestoken 
 
Welkom en toelichting op het thema 
 
Zingen: ‘Ontwaakt de zon is opgestaan’ (wijs: O Jezus, hoe vertrouwd en 
goed…) 
 
Ontwaak, de zon is opgestaan, 
zij doet het donker dicht 
en laat geen maan, geen ster meer staan, 
zij dooft elk ander licht. 
 
Het duister kan de dag niet aan - 
zo zij verslagen ligt 
verliest van lieverlee de maan 
volledig haar gezicht. 
 
Gebed  
 
Zingen: ‘Rond het licht dat leven doet..’ (lied 287 Liedboek) 
 
Rond het licht dat leven doet 
groeten wij elkaar met vrede; 
wie in voor of tegenspoed 
zegen zoekt, mag binnentreden, 
bij elkaar zijn wij hier thuis 
kind aan huis. 
 
Rond het boek van zijn verbond 
noemen wij elkaar bij name, 
roepen wij met hart en mond 
levenswoorden: ja en amen - 
als de kerk van liefde leest 
is het feest! 
 
Eerste lezing: Lucas 15: 3 t/m 7 
 
Jezus vertelde hun toen deze gelijkenis: ‘Als iemand van u honderd schapen heeft 
waarvan er één verloren is geraakt, laat hij dan niet de negenennegentig andere in 
de woestijn achter om naar het verdwaalde dier op zoek te gaan tot hij het gevonden 
heeft? En als hij het gevonden heeft, legt hij het vol vreugde op zijn schouders en 
gaat hij naar huis. Daar roept hij zijn vrienden en buren bijeen en zegt tegen hen: 
“Deel in mijn vreugde, want ik heb het schaap gevonden dat verdwaald was.” Ik zeg 



u: zo zal er in de hemel meer vreugde zijn over één zondaar die tot inkeer komt dan 
over negenennegentig rechtvaardigen die geen inkeer nodig hebben. 
 
Zingen: ‘De herder heeft zich niet vergist..’ (lied 184 Liedboek) 
 
De herder heeft zich niet vergist, 
de schapen zijn geteld. 
Maar één klein schaapje wordt vermist, 
dat dwaalt nog op het veld. 
 
De herder neemt zijn stok en staf 
en zoekt het overal. 
Kwam er een wolf op ’t schaapje af, 
of maakte het een val? 
 
Het is al donker en al laat 
als Hij het schaapje vindt. 
Hij streelt het zacht en is niet kwaad, 
maar draagt het als een kind. 
 
Tweede lezing: Logion 107 Thomasevangelie 
 
Jezus zei: 
Het koninkrijk is als een herder die honderd schapen had. 
Een van hen, de grootste, ging ervandoor. 
De herder verliet de negenennegentig 
en zocht naar die éne, tot hij hem vond. 
En nadat hij zich al die moeite had getroost 
zei hij tegen het schaap: 
Jij telt voor mij meer dan die negenennegentig.. 
 
Onderkomen (Lied 816 Liedboek) 
 
Dat wij onszelf gewonnen geven 
aan het bevrijdende bestaan, 
aan wat ons uitdaagt om te leven. 
Dat wij de stille roep verstaan. 
 
Dat wij versteende zekerheden 
verlaten om op weg te gaan. 
Dat niet de greep van het verleden 
ons achterhaalt en stil doet staan. 
 
Omdat de huizen die wij bouwden 



geen onderkomen kunnen zijn. 
Omdat het bloedeloos vertrouwde 
ons achterdochtig maakt en klein. 
 
Dat wat wij hebben ons niet gijzelt, 
dat wij van elke dwang bevrijd 
naar onbekende plaatsen reizen. 
Dat Gij ons onderkomen zijt. 
 
Gedachten 
 
Muziek: ‘Houd moed’, door Rianne 
 
Houd moed, houdt de regen alle dagen aan, 
heb je geen kracht om op te staan, 
wordt het je te zwaar je weg te gaan. 
Houd vast, aan de plannen die je ooit eens had, 
maar die je vaak vergat, 
het einde der dagen zat. 
 
Houd moed, houd moed om door te gaan. 
Valt de wanhoop je bijna aan - 
sta stil, er komt iets achteraan: 
de moed, moed om weer op te staan. 
Al word je beschimpt, besmeurd, vertrapt, verkleind, 
de Moed helpt je weer overeind. 
 
Wees vrij, vrij door jezelf te zijn, 
trouw aan je eigen zijn, 
omarm je lot, geluk of pijn. 
Besef, dat je ook verliezen kan, 
maar dat je altijd weer kiezen kan, 
er komt een nieuwe dag, een nieuwe tijd. 
 
Houd moed, houd moed om door te gaan. 
Valt de wanhoop je bijna aan - 
sta stil, er komt iets achteraan: 
de moed, moed om weer op te staan. 
Al word je beschimpt, besmeurd, vertrapt, verkleind, 
de Moed helpt je weer overeind. 
 
De moed! De moed om op te staan. 
Grijp het leven weer krachtig aan, 
begin gewoon van voren af aan. 
Houd moed, de moed om door te gaan, 
verlies nooit het lef, de durf, het vuur, jezelf. 



De Moed helpt je weer overeind. 
 
Gebeden 
Stilte 
 
‘Aramees’ Onze Vader 
 
Bron van Zijn, 
die ik ontmoet in wat mij ontroert. 
Ik geef u een naam 
opdat ik u een plaats kan geven in mijn leven. 
Bundel uw licht in mij – maak het nuttig. 
Vestig uw rijk van eenheid nu, 
uw enige verlangen handelt dan samen met het onze. 
Voed ons dagelijks met brood en met inzicht. 
Maak de koorden van fouten los die ons binden aan het verleden, 
opdat wij ook anderen hun misstappen kunnen vergeven. 
Laat ons de Bron niet verzaken, 
Want uit u wordt geboren: 
de alwerkzame wil, 
de levende kracht om te handelen, 
en het lied dat alles verfraait, 
en zich van eeuw tot eeuw vernieuwt. 

Mededelingen 
 
Slotlied: ‘Laat de woorden die we hoorden…’ (Lied 422 Liedboek) 
 
Laat de woorden 
die we hoorden 
klinken in het hart. 
Laat ze vruchten dragen 
alle, alle dagen 
door uw stille kracht. 
 
Laat ons weten, 
nooit vergeten 
hoe U tot ons spreekt: 
sterker dan de machten  
zijn de zwakke krachten, 
vuur dat U ontsteekt. 
 
Zegen 



 
Laat ons hopen, 
biddend hopen, 
dat de liefde wint. 
Wil geloof ons geven 
dat door zo te leven 
hier Gods rijk begint. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Als u het belangrijk vindt dat het geluid van de Vereniging van Vrijzinnigen wordt gehoord in 
Kampen en omstreken, dan kunt u lid van onze vereniging worden. Als u al lid bent van een 
ander kerkgenootschap, dan is dat geen bezwaar; u hoeft dat niet op te zeggen. Voor een 
minimumbedrag van 50 euro per jaar kunt u volop meepraten en -doen! Voor informatie: 
secr.vvvkampen.nop@gmail.com. 
 
Als u door wilt praten over de inhoud van deze dienst, of als u opmerkingen of suggesties 
heeft, kunt u mailen naar Anneke van der Velde: veld5834@planet.nl. Welkom! 
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