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Orgelspel 
 
Aansteken van de kaarsen 
 
Dit huis is een huis waar de deur openstaat, 
waar zoekers en zieners, genood of gekomen, 
hun harten verwarmen, van toekomst gaan dromen, 
waarin wat hen drijft tot herkenning gaat komen, 
de vonk van de Geest in hun binnenste slaat. 
 
Dit huis is een huis waar gemeenschap bestaat, 
waar zangers en zeggers bijeen zijn gekomen 
om uiting te geven aan waar zij van dromen, 
waardoor een beweging ontstaat die gaat stromen, 
die nooit meer, door niemand, zich inperken laat. 
 
Beginlied ‘Even rust’ (uit de bundel ‘Licht’) 
Wijs: ‘Gij die alle sterren houdt…’ 
 
Geef me even, stil de tijd 
tot mezelf te komen. 
Zicht op alle werk’lijkheid 
wordt me echt ontnomen 
Heel bewust, 
nu wat rust. 
Laat het even rijpen 
om weer te begrijpen. 
 
Laat me even nu alleen 
want dat heb ik nodig. 
Even niemand om me heen 
veel is overbodig. 
Heel bewust, 
nu wat rust, 
wil je dat beloven. 
Dit kom ik te boven.. 
 
Introductie en begroeting 
 
Gebed 
 
Eerste lezing: Marcus 1: 14 t/m 20  



Jezus begint met zijn werk 

Jezus vertelt het goede nieuws 
Toen Johannes de Doper gevangen genomen werd, ging Jezus terug naar Galilea. 
Daar vertelde hij het goede nieuws van God. Hij zei: ‘Gods nieuwe wereld is dichtbij. 
Geloof dat goede nieuws! Dit is het moment om je leven te veranderen.’ 

Jezus kiest zijn leerlingen uit 
Op een dag liep Jezus langs het Meer van Galilea. Daar zag hij twee broers: Simon 
en Andreas. Het waren vissers. Ze gooiden hun netten uit in het water. Jezus zei 
tegen hen: ‘Kom, ga met mij mee. Ik zal jullie leren om mensen te vangen in plaats 
van vissen.’ Meteen lieten Simon en Andreas hun netten liggen, en ze gingen met 
Jezus mee. 
Een eindje verder zag Jezus twee andere broers: Jakobus en Johannes. Hun vader 
heette Zebedeüs. Jakobus en Johannes zaten in hun boot netten te repareren. Toen 
Jezus hen riep, gingen ze met hem mee. Ze lieten hun vader met zijn arbeiders in de 
boot achter. 
 
Zingen: ‘Jezus die langs het water liep…’ (lied 531 Liedboek) 
 
Jezus die langs het water liep 
en Simon en Andreas riep, 
om zomaar zonder praten 
hun netten te verlaten, 
Hij komt misschien vandaag voorbij 
en roept ook ons, roept  jou en mij, 
om alles op te geven 
en.. trouw hem na te leven. 
 
Jezus die langs de straten kwam 
en tollenaars terzijde nam: 
‘k Wil in uw woning wezen 
voor nu en voor nadeze’, - 
Hij komt misschien vandaag voorbij 
en neemt ook jou terzij of mij 
en vraagt ons, Hem te geven 
de rijkdom van ons leven. 
 
Tweede lezing: ‘Al die mooie beloften…’, Rutger Kopland 
 
Al die mooie beloften 
 
De grazige weiden, de stille wateren, 



ik heb ze gezocht en inderdaad 
gevonden, ze waren nog mooier 
dan mij was beloofd, 
prachtig. 
 
En in dit lieflijke landschap de zoon 
van de maker, aan een boom genageld, 
maar geen spoor van geweld 
of verzet, alleen maar 
vrede, rust. 
 
Zijn lege ogen kijken het landschap in, 
om zijn mond spelen eeuwige vragen, 
waarom dan, wie ben je, 
waar was je, e.d. 
 
Zonder verwijt, hij moet hebben geweten 
wat er zou gaan gebeuren. 
Ik heb geen antwoord. 
  
Lied: ‘Mensen zijn een maat te groot’ (135 Zangen van Zoeken en Zien) 
 
Mensen zijn een maat te groot, 
willen wel maar kunnen niet,  
kunnen wel maar mogen niet 
mogen wel maar durven niet. 
 
Mensen zijn een maat te groot, 
durven wel maar maken niet, 
maken wel maar weten niet, 
weten wel maar geven niet. 
 
Mensen zijn een maat te groot, 
geven wel maar horen niet, 
horen wel maar spreken niet, 
spreken wel maar minnen niet. 
 
Mens ik ben een maat te groot, 
wil jou minnen min jou niet. 
Vrees dat ik dat jij bezeert, 
vrees dat jij dat ik verlies. 
 
Mens, maak mij een maat te klein, 
groot in zacht en stil te zijn, 



sterkt in waar en goed te zijn. 
Mens, maak mij een maat van jou. 
 
Overweging 
 
Muziek 
 
Gebed 
Stil gebed 
 
Mededelingen 
 
Gaven 
 
Zingen: Lied 1014: ‘Geef vrede door van hand tot hand’ 
 
Geef vrede door van hand tot hand, 
je moet die schat bewaren: 
bescherm haar als een tere vlam, 
behoed haar voor gevaren. 
 
Geef vrede door van hand tot hand 
met liefde, onze redding; 
wees vriendelijk  in woord en daad, 
bewogen om Gods schepping. 
 
Zegenbede 
 
Geef vrede door van hand tot hand, 
als brood om uit te delen; 
kijk ieder mens met warmte aan, 
zo kunnen breuken helen. 
 
 
 
 
 
 
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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