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Als de kerkenraad binnen is luisteren we naar: 

Wende Snijders – De wereld beweegt 

 

De wereld beweegt, ze duwt en ze trekt 

Ze zingt en ze zaait 

Ze deint en ze draait 

De wereld beweegt, ze zuigt en ze blaast 

Ze gromt en ze graait 

Ze deint en ze draait 

We draaien mee 

We graaien mee 

We grijnzen en we gieren mee 

We gaan vooruit, met volle kracht en 

Wie niet lachen kan moet wachten 

 

De wereld beweegt , ze verleidt, ze verdwaalt 

Ze verlicht, ze verdraait 

Ze preekt en ze paait 

De wereld beweegt, ze hoert en sloert 

Ze steekt en ze naait 

Ze slikt en ze boert 

We draaien mee 

We zwaaien mee 

We zwieren en we zwalken mee 

We tollen rond op hoge poten 

Wie niet dansen kan moet hopen 

En wie niet dansen kan moet hopen 

 

De wereld beweegt, ze brandt en ze braakt 

Ze spuugt en ze kraait 

Ze licht en ze laait 

de wereld beweegt 

ze duwt en ze trekt ze ze zingt en ze zaait 

deint en ze draait 

We draaien mee 

We graaien mee 

We grijnzen en we gieren mee 

We splijten zeeen dwars door midden 

Wie niet zwemmen kan moet bidden 

 

Luiden van de klok – Stilte 

Zingen: Uren, dagen, maanden, jaren (Oud (Ned. Herv. Bundel) en nieuw (uit de bundel Licht)): 1 en 2 

1. Uren, dagen, maanden, jaren,  

vliegen als een schaduw heen. 

Ach, wij vinden waar wij staren  

Er vallen mensen uit de hemel 

Zet de vangnetten uit 

Er vallen mensen in het water 

Zet de vangnetten uit 

Leg je blote handen open 

Krom ze rond tot holle kommen 

Daar komen de mensen uit de hemel 

Leg je blote handen open 

Krom ze rond tot holle kommen 

Leg je blote handen open 

Haal die mensen uit het water 

Leg je blote handen open 

Laat ze niet liggen en verdommen 

 

De wereld beweegt, ze duwt ze trekt 

Ze zingt ze zaait 

Ze deint ze draait 

We draaien mee 

We graaien mee we grijnzen 

en we gieren mee 

We gaan vooruit met volle kracht 

We draaien door uit alle macht 

We tollen rond en klimmen op 

Maar wie vangt, wie zwemt, wie bidt, wie sust, wie kust,  

wie blust, wie draagt, wie helpt, wie wacht? 

 

2. Uren, dagen, maanden, jaren 

gaan als water door je hand. 

Om te leven en ervaren 

ziet men nauw’lijks nog ’t verband 

tussen werken, zorgen, leven. 

Hoe verdelen wij de tijd 

die zo spaarzaam wordt gegeven 

en zo moeiteloos verglijdt. 



niets bestendigs hier beneen. 

Op den weg die wij betreden  

staat geen voetstap die beklijft. 

Al het heden wordt verleden,  

waar Gods toekomst wenken blijft. 

 

Bemoediging en Groet 

V: Vrede voor iedereen hier aanwezig midden in de tijden van zijn of haar leven 

Vrede voor iedereen in tijden van vragen 

A: Vrede voor iedereen in tijden van vertrouwen 

V: Vrede voor iedereen in tijden van verdriet 

A: Vrede voor iedereen in tijden van vreugde 

V: Vrede voor iedereen die de Eeuwige zoekt in al die tijden 

A: Vrede voor iedereen die God tegenkomt midden in de tijd. 

V: We zijn hier samen in uw naam die is: IK ZAL ER ZIJN, God van alle tijden 

A: U die was, die is en die zal zijn. Amen 

 

Zingen:  

Uren, dagen, maanden, jaren (Oud (Ned. Herv. Bundel) en nieuw (uit de bundel Licht)): 3 en 4 

3. Sta dus stil bij de fragmenten 

die er werkelijk toe doen. 

Klein- en grootgeluksmomenten 

van elk jaar en elk seizoen. 

Neem de tijd om te genieten, 

geef ook aandacht aan de pijn. 

Tranen zijn om te vergieten 

en daarna weer sterk te zijn. 

 

Inleiding op de dienst 

Gebed 

Zingen: NLB 513: 1, 3 en 4 

1 God heeft het eerste woord. 
   Hij heeft in den beginne 
   het licht doen overwinnen, 
   Hij spreekt nog altijd voort. 
 
3 God heeft het laatste woord. 
   Wat Hij van oudsher zeide, 
   wordt aan het eind der tijden 
   in heel zijn rijk gehoord. 
 

Lezen: Ruth 1: 1-11 en 14-18 

Meditatie I 

We luisteren naar Stef Bos – Lied van Ruth 

Ek is n vreemde hier 

Ek het my land gelos 

Ek het jou pad gekruis 

Ek het jou spoor gevolg 

 

Jy het gese gaan terug 

Moe nie op my vertrou 

Maar jy s n deel van my 

Wat doen ek sonder jou 

 

4. Dat de tijd hier 't al verover',  

aan geen tijdperk hangt mijn lot.  

Gij, Gij blijft mij altijd over,  

Gij blijft eindeloos mijn God.  

Welk een ramp mij hier ook nader,  

'k Vind in U mijn rustpunt weêr.  

Gij blijft in uw' Zoon mijn Vader,  

wat verander', wat verkeer'.  

 

4 God staat aan het begin 
   en Hij komt aan het einde. 
   Zijn woord is van het zijnde 
   oorsprong en doel en zin. 

 



En ek weet die toekoms is onseker 

En die donker is digby 

En ek weet ons wag n lang reis 

Reg deur die woestyn 

Maar jou land is my land 

Jou volk is my volk 

Jou taal is my taal 

Jouw God is my God 

Jou droom is my droom 

Jou pad is my pad 

Jou toekoms my toekoms 

Jou hart in my hart 

 

Ek weet jou volk is bang 

Voor ons wat anders is 

Maar ek sal brugge bou 

Daar waar die afgrond is 

 

En ek sal terugverlang 

Wanneer die wind sal waai 

Wat uit die suide kom 

Van my geboorte grond 

 

Maar ek sal sterk wees 

En ek sal oorleef 

Want ek wil naas jou staan 

Al sal dit moeilyk wees 

 

 

 

Lezen: Ruth 4: 13-17        

Meditatie II 

 

Zingen: NLB 511: 1, 5 en 7 

1 Door goede machten trouw en stil omgeven, 
   behoed, getroost, zo wonderlijk en klaar, 
   zo wil ik graag met u, mijn liefsten, leven, 
   en met u ingaan in het nieuwe jaar. 
 
5 Laat warm en stil de kaarsen branden heden, 
   die Gij hier in ons duister hebt gebracht, 
   breng als het kan ons samen, geef ons vrede. 
   Wij weten het, uw licht schijnt in de nacht. 
 
7 In goede machten liefderijk geborgen 
   verwachten wij getroost wat komen mag. 
   God is met ons des avonds en des morgens, 
   is zeker met ons elke nieuwe dag. 

 

Gebeden  

Mededelingen, o.a. collecte  

de collectes zijn voor: diaconie en PGEmmen 
Bij de uitgang staan mandjes voor de collectes. 
U kunt uw bijdrage ook overmaken op rekeningnummer: 

Maar jou land is my land 

Jou volk is my volk 

Jou taal is my taal 

Jouw God is my God 

 

Jou droom is my droom 

Jou pad is my pad 

Jou toekoms my toekoms 

Jou hart is my hart 

 

My deel is jou deel 

My brood is jou brood 

Jou lewe is my lewe 

Jou dood is my dood 

 

En wanneer die donker kom 

En jou mense my ontwyk 

Sal ek my liefde gee 

Totdat die haat verdwyn 

 

Want jou huis is my huis 

Jou angs is my angs 

Jou stilte my stilte 

Jou land is my land 
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Zingen: DV 327  

1 Ga met ons op de weg die voor ons ligt. 

Houd dagelijks ons oog en hart gericht 

op U, op onze wereld, op elkaar;  

Leid met Uw liefde ons dit nieuwe jaar. 

 

2 De toekomst is voor ons nog onbekend. 

Laat daarin merken, God, dat U er bent  

en dat nooit iemand uit Uw zicht verdwijnt,  

– dat wij voortdurend in Uw aandacht zijn. 

 

Zegen 

Zingen: Iona II, 31 

1 Vrede wens ik je toe. Liefde wens ik je toe. 
Moge God je behoeden, leef met zijn liefde. 
Vrede wens ik je toe. 
Zegen wens ik je toe. Aandacht wens ik je toe. 
Dat er mensen zijn met wie je kunt delen. 
Zegen wens ik je toe. 

 

We luisteren naar Wende Snijders – Gebed 

Hoe lang heeft het niet geregend! 

Laat ons vallen in die aarde 

Laat maar vallen klatergaten 

Laat Vivaldi komen kennen 

Hoe wij stofbijten en tranen 

Op elke hoek staat wel een duivel 

Met speekselzand bouwt met hier hopen 

Tandenknarsend en verbeten 

 

Hoe lang heeft het niet geregend! 

Laat maar komen waterstralen 

Laat dan bloeien die papaver 

'Laat de lente nu maar loeien 

Laat dan dansen ons lang dansen 

Tot er gaten modder plassen 

Kuilen drank en zompmoerassen  

Ons verdrinken van geluk 

 

Laten we doorgaan, al brengt het ons nergens 

We gaan wel door ook al brengt het ons niets 

We moeten door de deuren 

We moeten door de poorten 

één brug is veel te weinig 

We moeten door, ga met me mee 

Lief, Als ik ga, ga dan mee 

Kom, laat d zomer nu maar komen! 

Met een kop vol zoete dromen 

Schieten wij boven de wolken 

Laat ons vallen door de luchten 

Laat de goden komen kennen 

Hoe wij smelten en verschroeien 

Van papier bouwt men hier vleugels 

Fladderkoppig en bezeten 

 

Ja, laat de zomer nu maar komen! 

laat maar komen zonnestralen 

Laat maar gloeien mijn kadaver 

Laat ons branden ons lang branden 

Laat ons dansen ons lang dansen 

Tot we tranen, bloeden, zweten 

En weer voelen en weer weten 

Hoe we bloeien van geluk 

 

Laten we doorgaan, al brengt het ons nergens 

We gaan wel door ook al brengt het ons niets 

We moeten door de deuren 

We moeten door de poorten 

één brug is veel te weinig 

We moeten door, ga met me mee 

Lief, we moeten door, ga dan mee 

Als ik ga, ga dan mee 

Als ik ga, ga dan mee 

Want ik kan het niet alleen 

 

3 God, laat Uw goedheid merken in de tijd,  

Uw kracht en liefde, Uw barmhartigheid. 

Open ons voor de kansen die U schenkt,  

en geef ons uitzicht op Uw Rijk dat wenkt 



Want ik kan het niet alleen 

 


