
Liturgie 6 maart 2022

Zien, soms, even…..

Vereniging van Vrijzinnigen
Kampen Noordoostpolder

Met medewerking van:

Mevr. G. Laarman-Schepers Iconen
Rianne Laarman en anderen cantorij
Henk van Marle organist
Cathien Steen lector
Anneke van der Velde voorganger



Aansteken van de kaarsen

Gedicht: ‘Onderdak’

Vertel.
Verleen toegang.
Een schatkamer vol verhalen.

Verhalen van hoop en liefde,
verhalen vol licht, vol donker,
vol licht, zegevierend licht.

Verhalen om dromen mee te dromen,
verhalen om telkens weer
in thuis te komen.

Vertel ze.
Verschaf onderdak.

Lied: 880: 1 en 2

het leven op aarde is vreugde en rijkdom,
ontvouwt zich in schoonheid, fris groen brengt haar mee,
het kleurt de seizoenen, alle bergen en dalen,
van ster tot onstuimige zee.

Ons leven op aarde: fontein vol van goedheid
stroomt over in arbeid, in passie en pijn,
in de hectische steden en de stilte van wijsheid
in elk kind, onbevangen en klein.

Bemoediging

Lied 880: 3

Dit leven op aarde: een bron van genezing,
welkt op in ons lachen, zingt mee in ons lied.
Brengt zorg voor de armen, geeft gemeenschap en liefde,
bevrijdt onze ziel van verdriet.

Gebed



Lied: Dona nobis Pacem (Geef ons Vrede)

Tekst: Marcus 9: 2-9 (NBV 21)

Zes dagen later nam Jezus Petrus, Jakobus en Johannes met zich mee een hoge
berg op, waar ze helemaal alleen waren. Voor hun ogen veranderde Hij van
gedaante, zijn kleren gingen helder wit glanzen, zo wit als geen enkele wolwasser op
aarde voor elkaar zou kunnen krijgen. Toen verscheen Elia aan hen, samen met
Mozes, en ze spraken met Jezus. Petrus nam het woord en zei tegen Jezus: ‘Rabbi,
het is goed dat wij hier zijn; laten we drie tenten maken, een voor U, een voor Mozes
en een voor Elia.’ Hij wist niet goed wat hij moest zeggen, want ze waren door schrik
overweldigd. Toen kwam er een wolk, die hen overdekte, en uit de wolk klonk een
stem: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, luister naar Hem!’ Ze keken om zich heen en zagen
opeens niemand meer, behalve Jezus, die nog bij hen stond.

Toen ze de berg afdaalden, zei Hij tegen hen dat ze aan niemand mochten
vertellen wat ze hadden gezien voordat de Mensenzoon uit de dood zou zijn
opgestaan.

Lied: 672: 6

Vul aan wat ons ontbreekt,
want stukwerk is ons pogen.
En wat ons afleidt van
de vrede uit den hoge,
laat dat, verheven licht,
in vuur en wind vergaan.
Houd gij ons staande door
het wonder van Gods naam.

Gedicht ‘Wat zij wilde schilderen’ (Judith Herzberg)

Zij schildert wat zij niet kan eten
niet kan bezitten niet beschrijven.
Zij schildert wat niet stil blijft
zitten niet gelijk blijft niet
verandert. Zij schildert wat zij
niet kan kweken niet kan vangen
niet vergeten. Zij schildert
wat zij niet kan raden pakken
of begrijpen. Wat ze niet
omhelzen kan verwennen
of verwijten. Verwaarlozen,



laten verwilderen. Omhakken,
verscheuren. Verbranden.
Betreuren. Zij schildert
waar zij niet van slapen kan
wat ze zich niet herinnert,
niet in kleur. Wat zij niet zingen
kan niet juichen.
Het onomlijnde blijft
onomlijnbaar lokken.

Filmpje

Gedachten

Muziek: ‘Ave Maria’ (Gounod)

Stil gebed

Onze Vader (Aramees)

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.

Lied:  ‘La paz del Senor’ (De vrede van de Heer)

Zegenbede

Zingen: (wijs La paz del Senor)



Behoed en bewaar jij ons, lieve God,
wijs jij ons de goede wegen.
Wil in de woestijn het manna zijn,
omgeef jij ons met jouw zegen.

Behoed en bewaar jij ons, lieve God,
omgeef jij ons met jouw zegen.
Wil in de woestijn een bron voor ons zijn
en zet ons op nieuwe wegen.

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!

mailto:secr.vvvkampen.nop@gmail.com
mailto:veld5834@planet.nl

