
 
Liturgie bij de viering zondag 6 februari 2022 in Kampen 
Organist: Henk van Marle 
 

Thema: Geloof in de toekomst 
 
Welkom  
 
Aansteken van de kaarsen 
 
Stilte  
 
Openingslied: Liedboek 215 vers 1, 3 en 4 
1 Ontwaak, o mens, de dag breekt aan,  3 Al wat geliefd is en vertrouwd 
die u Gods liefde doet verstaan als nieuw,  het wordt voor wie Gods licht aanschouwt 
nu ga door slaap en nacht    met glans en heerlijkheid vervuld 
weer ’t leven vindt, verstand en kracht. want het bestaat in Gods geduld. 
 
    4 Wie van zich afziet naar God toe,  
    loopt in het licht en wordt niet moe.  
    Het schijnsel van de hemel gaat  
    over de dag van vroeg tot laat 
  
Op de drempel 
  
Antwoordlied: Liedboek 215 vers 6 en 7 
6 De kalme gang, de kleine taak,  7 Maak in uw liefde ons, Heer, bereid 
zijn ruim genoeg voor Godes zaak.   voor licht en vrede in eeuwigheid! 
Onszelf verliezen in ’t gebod    En dat ons leven iedere dag 
brengt dagelijks nader ons tot God.  als ons gebed U  loven mag 
 
Inleiding op de viering 
 
Om mee te beginnen 
   
Loflied: Liedboek 985 
 1.Heilig, heilig, heilig, hemelhoog verheven  

boven ons mensen: de naam van God de Heer!  
Heilig, heilig, heilig, Schepper van de wereld,  
mensen beneden zingen U ter eer!  
 
2.Heilig, heilig, heilig, maker van de sterren,  
zonnen en manen en heel het firmament!  
Heilig, heilig, heilig, mateloze ruimte,  
machten en krachten, maak zijn naam bekend!  

 
3.Heilig, heilig, heilig, bron van alle leven,  
bloemen en bomen en al wat adem heeft!  
Heilig, heilig, heilig, Vader van ons allen,  
Eerste en Laatste, U dankt al wat leeft! 

 
 
 



Lezing 1: Numeri 20 vers 1 – 13 (vrij vertaald en ingekort) 
DE JAREN gaan voorbij — 10 jaar, 20 jaar, 30 jaar, 39 jaar! De Israëlieten zijn nog steeds in de wilder-
nis. Maar in al die jaren zorgt de Eeuwige voor zijn volk. Hij geeft hun manna te eten. Hij leidt hen 
overdag door een wolkkolom en ’s nachts door een vuurzuil. En in al die jaren verslijten hun kleren 
niet en doen hun voeten geen pijn.Het is nu de eerste maand van het 40ste jaar na de uittocht uit 
Egypte. De Israëlieten kamperen weer in Kades. Van hieruit werden bijna 40 jaar daarvoor de 
12 verspieders uitgestuurd om het land Kanaän te verkennen. Mozes’ zuster Mirjam sterft in Kades. 
En net als toen zijn er hier opnieuw moeilijkheden.Het volk vindt nergens water. Daarom klagen zij 
tegen Mozes: ’Waren wij maar gestorven. Waarom heb je ons uit Egypte geleid en naar deze vreselij-
ke plaats gebracht, waar niets groeit? Geen koren, geen vijgen, geen druiven en geen granaatappels. 
Er is zelfs geen water om te drinken.’Als Mozes en Aäron naar de tabernakel gaan om te bidden, zegt 
de Eeuwige tegen Mozes: ’Roep het volk bij elkaar. Spreek dan, waar zij bij zijn, tegen die rots daar. Er 
zal genoeg water uitkomen voor het volk en alle dieren.’Mozes roept dus het volk bij elkaar en zegt: 
’Luister, jullie die geen vertrouwen in God hebben! Moeten Aäron en ik water voor jullie uit deze rots 
laten komen?’ Dan slaat Mozes tweemaal met zijn staf op de rots en er stroomt water uit — genoeg 
voor het hele volk en alle dieren.Maar de Eeuwige is boos op Mozes en Aäron omdat Mozes en Aäron 
zeiden dat zij water uit de rots zouden laten komen. Omdat Mozes en Aäron niet de waarheid heb-
ben gesproken, zegt de Eeuwige dat hij hen zal straffen. ’Jullie zullen mijn volk niet in Kanaän bren-
gen’, zegt hij. 
 
Zingen: Liedboek 362 vers 1 en 2 
 1 Hij die gesproken heeft een woord dat gaat 
 een tocht door de woestijn, een weg ten leven, 
 een spoor van licht dat als een handschrift staat 
 tegen de zwartste hemel aangeschreven 
 Hij schept ons hier een nieuwe dageraad 
 Hij roept ons aan: ‘Ik zal jou niet begeven’.   
 
 2 Hij die ons in zijn dienstwerk heeft gewild 
 die het gewaagd heeft onze hand te vragen; 
 die ons uit angst en doem heeft weggetild 
 en ons tot hier op handen heeft gedragen; 
 Hij die verlangen wekt, verlangen stilt –  
 vrees niet, Hij gaat met ons, een weg van dagen. 
 
Lezing 2: ‘Als Mozes had doorgevraagd’Uit de gelijknamige bundel van Marjolijn Heemstra (2010) 

Moest ik mijn land verlaten: ik zou blijven. 
Stond mijn stad in brand: ik draaide om. 
Moest ik mijn kind offeren: ik weigerde. 
Zolang jij je niet laat kennen  
houd ik benen op de grond, armen om het kind. 
 
Mij scheep je bij geen bramenstruik af 
met ‘ik ben die ik ben’, een kleine vlam, een donderstem. 
Mozes was iemand van zijn tijd:  
dankbaar voor het leven, 
bang om door te vragen en ook: een man, 
die vragen niet zoveel. 
 
Ik was blijven staan bij die struik tot je verscheen. 
Geen smoesjes van doeken voor ogen omdat je straling te fel. 
Mozes was brandgloed gewend, ik TL. 
 



Kom maar op, zou ik zeggen. Zeg ik nu: Kom maar op. 
Als niet Mozes, maar ik bij Horeb had gestaan ging het zo: 
 ik: Wie ben je? 
 jij: Ik ben die ik ben. 
 ik: Ik ook. 
 jij: Ja, jij ook. 
Dan had ik je aangeraakt en jij mij. 
Was de Bijbel geen boek, maar een omhelzing. 

 
Zingen: Liedboek 362 vers 3 
 3 Van U is deze wereld, deze tijd. 
 Gij hebt uw stem tot op vandaag doen klinken, 
 Uw naam is hartstocht voor gerechtigheid, 
 uw woord de bron waaruit wij willen drinken. 
 Gij die tot hiertoe onze toekomst zijt –  
 dat wij niet in vertwijfeling verzinken. 
 
Overdenking 
 
Meditatieve muziek 
 
Slotgebed 
 
Collecte 
 
Slotlied: ‘Ga dan op weg’ vers 1 en 2 mel. Liedboek 868 

1 Ga dan op weg, en laat hoop en verwachting je leiden. 
Ook al zijn pijn en verdriet door geen mens te vermijden. 
Wees niet bevreesd, ga en vertrouw op de Geest 
die je van angst zal bevrijden. 

 
2  Ga dan op weg en ontmoet op je reis medemensen. 
Geef aan ieder al wat jij jezelf toe zou wensen. 
Dan, onder ’t gaan, zul je de ander zien staan, 
en overschrijd je je grenzen. 

 
Opdracht voor onderweg  
 
Zegen 
  
Gezongen antwoord:‘Ga dan op weg’ vers 3 

3 Ga dan op weg, en schudt af al je twijfel en zorgen. 
Ga en ontdek, wat vandaag nog voor jou is verborgen. 
Houd op het Licht, altijd je ogen gericht. 
Dat zal je kracht zijn voor morgen. 


