
 
9 oktober 2022 – VVH Kampen om 10.15 uur 
Organist: Henk van Marle 
 

Thema: ‘Gas terug’ 
 
Welkom en mededelingen, aansteken van de kaars en stilte 
  
Openingslied; Liedboek 850 vers 1 en 2 

1 Geen taal bij machte u te meten,   2 Wie was erbij toen Gij de zeeën 
geen woord toereikend om het licht  de chaos tot bedaren riep 
te schatten van uw eeuwig wezen.   waar waren wij toen Gij het leven 
Wie zijn wij voor uw aangezicht?  het nijlpaard en de pijlstaart schiep? 

 
Op de drempel     
   
Antwoordlied: Liedboek 850 vers 3 en 4 
 3 Wie zijn wij dat wij zouden weten   4 Hoe zouden wij U kunnen peilen? 

de oorsprong van wat leven is,   Ons meetsnoer is zo klein en broos, 
de tijd door u ons toegemeten,   Verborgen blijven uw geheimen, 
de toekomst, uw geheimenis.   Uw schepping maakt ons sprakeloos.  

 
Inleiding op de viering 
 
Om mee te beginnen.  
  
Loflied: Liedboek 657 vers 1 en 4 

1 Zolang wij ademhalen schept Gij in ons de kracht   
Het stijgt de angst te boven waartoe wij zijn gedacht:    
elkaar zijn wij gegeven tot kleur en samenklank.    
De lofzang om het leven geeft stem aan onze dan.   
 
4 Ons lied wordt steeds gedragen op vleugels van de hoop. 
om zingend te vertalen om leven dat verloopt 
Het zingt van vergezichten, het ademt van uw Geest 
in ons gezang mag lichten het komend bruiloftsfeest. 

 
Lezing 1: ‘Gelukkig ben je…’ naar: Exodus 20: 1 – 17 (Dirk van de Glind)  

Gelukkig ben je wanneer je beseft dat je bedoeld bent om rechtop te lopen  
en als een vrij mens te leven. 
Gelukkig ben je wanneer je integer bent,  
je niet met alle winden mee waait  
of je in duizend bochten wringt om er maar bij te horen. 
Wanneer je overeind blijft als je gevraagd wordt te buigen  
voor machten waarvan je weet dat ze niet goed zijn. 
Wanneer je durft te zijn wie je bent  
en je hart, je woorden en je daden één zijn. 
Gelukkig ben je wanneer je je horizon niet dicht metselt  
met beelden die door anderen of door je zelf geschapen zijn.  
Wanneer je niet verliefd bent op je eigen waarheden of je grote gelijk  
maar open staat voor nieuwe inzichten en ervaringen. 
Gelukkig ben je wanneer je geen holle woorden spreekt over waarachtige liefde. Wanneer jouw 
geloof en intenties zuiver zijn  



en je van daaruit jezelf, de ander en de wereld alleen maar goed wilt doen. 
Gelukkig ben je wanneer je jezelf en anderen  
voldoende rust gunt om te herademen  
en tijd neemt om te ontdekken  
wat jou, de mensen om je heen en de wereld goed doet. 
Gelukkig ben je wanneer je respect hebt voor je bronnen  
en je ouders het gewicht geeft dat ze toekomt.  
Zodat je uit je jeugd en achtergrond meeneemt wat goed is  
maar ook weloverwogen en duidelijk aangeeft  
wat volgens jou anders en beter gemoeten had. 
Gelukkig ben je wanneer je leeft vanuit een diep respect voor het leven  
en het voeden en koesteren wilt.  
Gelukkig ben je wanneer je trouw aan jezelf en anderen bent  
en eerlijk en open in je relaties en contacten staat.  
Gelukkig ben je wanneer je bezit niet ten kosten van anderen gaat. 
Wanneer je genieten kunt van wat je meegekregen  en verzameld hebt,  
of dat nu materieel of immaterieel is,  
en je je kunt verheugen over het geluk van anderen. 
Gelukkig ben je wanneer je eerlijk en oprecht bent,  
naar jezelf en naar anderen  
en je met je woorden alleen maar goed wilt doen.  
Gelukkig ben je wanneer je zo thuis bent in jouw leven  
dat geen kreet, geen vaag verlangen of domme drift  
je ooit nog weer de weg naar leegte in laat slaan.  

 
Zingen: ‘Komen ooit voeten gevleugeld’ (tekst: Huub Oosterhuis, melodie liedboek 632) 
 1 Komen ooit voeten gevleugeld mij melden van vrede,  

daalt over smeulende aarde de dauw van de vrede,  
wordt ooit gehoord uit mensenmonden dat woord:  
wij zullen rusten in vrede.  
 
2 Dan zal ik huilen en lachen en drinken en slapen,  
dromen van vluchten en doden en huiverend ontwaken.  
Maar niemand vlucht, nergens alarm in de lucht,  
overal vrede geschapen.  

 
Lezing 2: Afremmen (uit: ‘Gisteren zag ik een zwaan’, verzamelde gedichten)  
 Ik liep eens voor de lol een eindje;  

iemand liep iets minder snel dan ik voor mij.  
Ik haalde hem in en maakte een geintje,  
maar ’t was bittere ernst: ik liep mezelf voorbij!  

 
Zingen: ‘Komen ooit voeten gevleugeld’ (tekst: Huub Oosterhuis, melodie liedboek 632) 
 3 Dan zal ik zwaaien naar vreemden, zij zullen mij groeten.  

Wie was mijn vijand? Ik zal hem in vrede ontmoeten.  
Dan zal ik gaan waar nog geen wegen bestaan –  
vrede de weg voor mijn voeten.  
 

Overdenking 
 
Meditatieve muziek 
 
Slotgebed – stilte – Onze Vader 



 
Collecte  
 
Slotlied:‘Ongestraft mag liefde bloeien’ vers 1 en 2 (mel. Liedboek 754) 

1 Ongestraft mag liefde bloeien,  2 Niemand houdt de liefde tegen 
vrijuit zoeken naar de zon.   waar zij langs de straten gaat, 
Liefdes loop verdraagt geen boeien:  Wie met liefde is gezegend, 
laat haar stromen als een bron!  koestert wie om liefde gaat. 
Laat de liefde maar gebeuren  God verhoede dat er iemand 
als een wonder van het licht,   in de liefde wordt gekrenkt. 
als een regenboog vol kleuren  Ware liefde oordeelt niemand 
door de hemel zelf gesticht.   Maar aanvaardt haar als geschenk. 

 
Woorden voor onderweg 
 
Zegen:   

 
Gezongen antwoord:‘Ongestraft mag liefde bloeien’ vers 4 (mel. Liedboek 754) 

4. Leg de liefde niet aan banden, 
gun haar gang de vrije loop. 
Geef haar bloemen nooit uit handen, 
want haar vrucht is onze hoop! 
Ongestraft mag liefde bloeien, 
vrijuit zoeken naar de zon. 
liefdes loop verdraagt geen boeien, 
laat haar stromen als een bron! 

 
  
 
 
 
 

 
 


