
De levensbron, zondag 20 maart 2022 
 
Thema: Geloof, hoop en liefde 
 
Muziek: Henk van Marle 
Voorganger Ineke Adriaansz 
 
Welkom en aansteken paaskaars 
 
Begroeting:  
De kaarsen branden. Nog niet eerder was het donker zo duister, zo ongrijpbaar, zo niet maakbaar als 
nu. Oorlog in Europe en niemand weet hoe dit verder gaat. Dat wisten we toch al nooit, maar we 
hadden een soort van idee dat het alleen maar beter kon gaan. Raken we dat geloof nu massaal 
kwijt? Of klampen we ons ergens aan vast? Zijn er dingen waaraan we hoop kunnen ontlenen, 
waarin we geloven kunnen, is er liefde tussen mensen?  
 
Deze morgen gaan we daar naar kijken, op deze zondag in de vroege lente. Ondanks dat het buiten 
steeds lichter wordt, eerder de zon in de ochtend en later op de avond donker, moeten we helaas de 
duisternis omarmen. We zingen het drie keer en ook eenmaal in het Frans, omdat het woord 
‘obscurites’ het duister van dit moment in onze geschiedenis zo duidelijk en intens aangeeft.  
 
Op de drempel zingen lied 598, drie maal, een keer Nederlands, dan Frans en als laatste weer 
Nederlands 
 
Gedicht voor deze zondag: Lied van geloof, hoop en liefde, Niek Schuman 
Zeg wie zal zaaien de kiem van geloof, 
groeiend vertrouwen, aarzelend volgen 
en hoor dan wat soms met mensen gebeurt: 
in het verborgen wordt iemand geraakt, 
iemand groeit uit tot een stem 
en iemand gaat spreken en brengt met een woord 
de taal van de leugen tot zwijgen. 
 
Zeg wie zal zaaien het groen van de hoop, 
licht in de ogen, vonken verwachting 
en kijk dan wat soms met mensen gebeurt: 
in het verborgen wordt iemand bevrucht, 
iemand groeit uit tot een lach 
en iemand gaat zingen en gaat met een lied 
de treurige dingen te lijf. 
 
Zeg wie zal zaaien de kleur van de liefde, 
passie, beweging, hart voor de mensen 
en voel dan wat soms met mensen gebeurt: 
iemand groeit uit tot een vuur 
en iemand gaat opstaan en brengt als de zon  
versteende gevoelens tot leven. 
 
Zingen lied 216 'Dit is een morgen' 
 
 
 



Inleiding op de meditatie 
 
Zingen lied 1010 ‘Geef vrede Heer, geef vrede’ 
 
Meditatie 
 
Zingen lied 538 ‘Een mens te zijn op aarde’ 
 
Als voorbede 
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. 
 
Schenk ons wat we elke dag nodig hebben 
aan brood en aan inzicht. 
 
Maak de koorden van fouten los 
die ons vastbinden aan het verleden, 
opdat wij ook anderen hun misstappen kunnen vergeven. 
 
Laat oppervlakkige dingen ons niet misleiden. 
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. 
 
Slotlied 657 ‘Zolang wij ademhalen’ 
 
Zegen: 
Misschien is de weg niet ver 
ligt die gewoon onder je voeten. 

Plaag jezelf niet met: 
dit is geen goede weg, of, 
ik doe dit of dat niet goed, 
maar ga en merk 
hoe lichtvoetig je kunt reizen. 
 
Weet je gedragen, gekend, gehoord 
en blijf onderweg. 
Maak van deze plaats heilige grond 
en van dit moment een heilig nu. 
Leef en wees gelukkig! 
 



Zoek geen weg naar vrede 
Vrede is de weg. 
Amen 
 
 


