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Orgelspel

Welkom

Aansteken van de Kaarsen

Gedicht:

Zoals het licht
ons elke morgen
nieuw verschijnt,
ons wekt
en koestert
met zijn stralen, -
wek Gij God,
zo ook mij!

Zoals de zon
geen dag
ons in het donker laat, -
laat mij uw trouw
ook nu weer dragen!

Schep doorgang
aan wat zorgen baart,
wat angst aanjaagt,
en zet mij recht weer op mijn voeten:
niet moedeloos
niet hopeloos verlamd,
maar opgericht,
met opgeheven hoofd
tot U
mijn Zon,
mijn dag, mijn licht!

Zingen: ‘Met nieuwe woorden’ (wijs: ‘Hij die gesproken heeft…)

Met nieuwe woorden voor een oud verhaal
niet met een stem versteend in het verleden,
wel in een taal die twijfelt en die vraagt,
zonder de harde leer van zekerheden,
woorden die klinken als een nieuw signaal:



ruimte waar mensen zich gezegend weten.

Woning waar mensen meer dan welkom zijn,
een pleisterplaats om bij elkaar te komen,
waar elk van waarde is die hier verschijnt,
waar lachen is en tranen mogen stromen,
deuren die open staan voor groot en klein,
waar mensen volop nieuwe liefde dromen.

Begroeting

Dank voor een plaats waar elk de ander ziet,
waar vriend en vreemdeling elkaar ontmoeten,
dank voor de adem die de vrijplaats biedt,
dank voor de openheid van niet te moeten,
dank voor de woorden en het nieuwe lied,
dank voor de ogen die elkaar begroeten.

Zingend gebed om ontferming
Lied 1010: 'Geef vrede, Heer, geef vrede…'

Geef vrede, Heer, geef vrede,
de wereld wil slechts strijd.
Al wordt het recht beleden,
de sterkste wint het pleit.
Het onrecht heerst op aarde,
de leugen triomfeert,
ontluistert elke waarde,
o red ons, sterke Heer.

Geef vrede, Heer, geef vrede,
de aarde wacht zo lang,
er wordt zo veel geleden,
de mensen zijn zo bang,
de toekomst is zo duister
en ons geloof zo klein;
o Jezus Christus, luister
en laat ons niet alleen!

Gebed om de Geest

Introductie



Eerste lezing: Genesis 1: 1-3 en 1: 26-31

In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde was nog
woest en doods, en duisternis lag over de oervloed, maar Gods geest
zweefde over het water.
God zei: ‘Er moet licht komen,’ en er was licht. God zag dat het licht
goed was, en hij scheidde het licht van de duisternis; het licht noemde hij
dag, de duisternis noemde hij nacht. Het werd avond en het werd
morgen. De eerste dag.

God zei: ‘Laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons
lijken; zij moeten heerschappij voeren over de vissen van de zee en de
vogels van de hemel, over het vee, over de hele aarde en over alles wat
daarop rondkruipt.’ God schiep de mens als zijn evenbeeld, als
evenbeeld van God schiep hij hem, mannelijk en vrouwelijk schiep hij de
mensen. Hij zegende hen en zei tegen hen: ‘Wees vruchtbaar en word
talrijk, bevolk de aarde en breng haar onder je gezag: heers over de
vissen van de zee, over de vogels van de hemel en over alle dieren die
op de aarde rondkruipen.’ Ook zei God: ‘Hierbij geef ik jullie alle
zaaddragende planten en alle vruchtbomen op de aarde; dat zal jullie
voedsel zijn. Aan de dieren die in het wild leven, aan de vogels van de
hemel en aan de levende wezens die op de aarde rondkruipen, geef ik
de groene planten tot voedsel.’ En zo gebeurde het. God keek naar alles
wat hij had gemaakt en zag dat het zeer goed was. Het werd avond en
het werd morgen. De zesde dag.

https://www.youtube.com/watch?v=M8g3OPQDIew
Der Herr ging vorüber, und ein starker Wind, der die Berge zerriß und
die Felsen zerbrach, ging vor dem Herrn her, aber der Herr war nicht im
Sturmwind. Der Herr ging vorüber, und die Erde erbebte, und das Meer
erbrauste, aber der Herr war nicht im Erdbeben. Und nach dem
Erdbeben kam ein Feuer, aber der Herr war nicht im Feuer. Und nach
dem Feuer kam ein stilles, sanftes Sausen. Und in dem Säuseln nahte
sich der Herr

Tweede lezing uit: 'Rede over de menselijke waardigheid' van
Giovanni Pico della Mirandola

De Eeuwige spreekt:
'Aan jou, Adam, hebben wij niet een vaste verblijfplaats, niet een eigen
gezicht of een bepaalde gave in het bijzonder gegeven; het is de

https://www.youtube.com/watch?v=M8g3OPQDIew


bedoeling dat jij de verblijfplaats, het gezicht en de gaven die je zelf
verkiest, naar je eigen wens en inzicht zult verkrijgen en bezitten.
De natuur van alle andere schepsels ligt vast en wordt beteugeld binnen
door ons voorgeschreven wetten. Jij bent niet aan zulke beperkingen
onderworpen. Jij zult voor jezelf je natuur bepalen naar je eigen vrije wil,
waaraan ik je heb toevertrouwd.
Middenin de wereld heb ik jou geplaatst, zodat je van daaruit alles dat er
om je heen in de wereld is gemakkelijker kunt bekijken. Ik heb je niet
hemels en niet aards, niet sterfelijk en niet onsterfelijk gemaakt, zodat jij
als vrij en soeverein kunstenaar als het ware je eigen beeldhouwer kunt
zijn en jezelf kunt uitbeelden in de vorm die jij verkiest. Het ligt in jouw
macht om af te dalen naar de lagere vormen, de dierlijke; maar je kunt
ook door eigen wilsbesluit weer opklimmen naar de hogere vormen die
goddelijk zijn.'

Koor: Lied 452 Zangen van Zoeken en Zien, couplet 1 en 2

Op de dag toen de wereld nog woestijn was,
struiken niet ontsproten waren
op de aarde,
toen er nog geen planten leefden,
God geen regen had gegeven
en geen mens een akker maakte,
steeg er uit de diepte water.

Op de dag toen de grond nog dor en droog was,
alles nog werd doodgezwegen
in de lege
hopeloosheid zonder einde,
vormde God het stof tot mensen,
blies hun monden vol met adem
om te leven met Hem samen.

Overweging

Muziek

Gebeden

Stilte

Onze Vader



Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen
en uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood
dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij hebben vergeven
wie ons iets schuldig was.
En breng ons niet in beproeving,
maar red ons uit de greep van het kwaad.
Want aan U behoort het koningschap,
de macht en de majesteit,
tot in eeuwigheid.

Mededelingen
Gaven

Zegenbede

Lied op de wijs van De dag door uwe gunst ontvangen (Gez. 393
LvdK), uit de bundel Licht (2010). Tekst Coot van Doesburgh:
Koortje zingt alle coupletten één keer voor
Daarna staan en samenzang

Ik ben niet meer bang voor het nachtelijk donker,
de angst heeft plaats gemaakt voor hoop.
Ik zie nieuwe kansen in ’t sterrengeflonker
en licht waar de duisternis ooit me besloop.

Wie bang is belemmert de plannen voor morgen,
beknot zichzelf voor elk toekomstzicht.
Hij laat zich verblinden door pijn en door zorgen
en houdt dus de deur naar de oplossing dicht.

Gooi open die luiken en laat alles binnen:
het licht, de lucht en de eeuwigheid.
En laat zo een gloednieuwe toekomst beginnen
vol angstloze liefde en zekerheid.



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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