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ROOD 

Rood is de kleur van het vuur: 

de Heilige Geest zet mensen in vuur en vlam, 

schenkt ons aan elkaar, 

geeft verbinding 
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VOORBEREIDING 

 

Cantorij:  Be still 

 

Vertaling: Laten we stil zijn voor de Aanwezige. 

 Voor het Heilige vuur dat ons zal verlichten. 

 Voor de kracht die wij mogen ervaren hier op deze aarde. 

 Voor de Liefde die allesomvattend is en nooit loslaat. 

 

Welkom 

 

Aanvangslied: Lied 280 

 

Cantorij: De vreugde voert ons naar dit huis 

waar ’t woord aan ons geschiedt. 

God roept zijn naam over ons uit 

en wekt in ons het lied. 

 

Allen:  Dit huis van hout en steen, dat lang 

de stormen heeft doorstaan, 

waar nog de wolk gebeden hangt 

van wie zijn voorgegaan, 

 

Cantorij: dit huis, dat alle sporen draagt 

van wie maar mensen zijn, 

de pijler die het alles schraagt, 

wilt Gij die voor ons zijn? 

 

Allen:  Zal dit een huis, een plaats zijn waar 

de hemel open gaat, 

waar Gij ons met uw eng'len troost, 

waar Gij U vinden laat? 
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Bemoediging en groet 

Drempelgebed 

 

Zingen: Lied 280: 5 en 7 

 

Onthul ons dan uw aangezicht, 

uw naam, die mét ons gaat 

en heilig ons hier met uw licht, 

uw voorbedachte raad. 

 

Dit huis slijt mét ons aan de tijd, 

maar blijven zal de kracht 

die wie hier schuilen verder leidt 

tot alles is volbracht. 

 

Toelichting bij het thema 

 

Gebed om ontferming, afgewisseld met het zingen van  

 

Keer U om naar ons toe, keer ons toe naar elkaar 

 

Zingen: Lied 657: 1 en 4 

 

Zolang wij ademhalen 

schept Gij in ons de kracht 

om zingend te vertalen 

waartoe wij zijn gedacht: 

elkaar zijn wij gegeven 

tot kleur en samenklank. 

De lofzang om het leven 

geeft stem aan onze dank. 
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Ons lied wordt steeds gedragen 

door vleugels van de hoop. 

Het stijgt de angst te boven 

om leven dat verloopt. 

Het zingt van vergezichten, 

het ademt van uw Geest. 

In ons gezang mag lichten 

het komend bruiloftsfeest. 

 

HET WOORD 

 

Zingen: Lied 333 – de eerste keer door de Cantorij en daarna allen  

 

Kom, Geest van God, 

maak onze harten open, 

dat Christus bij ons woning vindt. 

 

Lezing: 1 Samuël 16: 14 – 23 

 

Verbinding met jezelf 

Tekst van Pim Giel: 

 

'Muziek beïnvloedt je stemming, gedrag en emoties. Mooi om van te 

genieten. Maar we kunnen muziek ook benutten, bijvoorbeeld in zorg en 

welzijn. Want samen muziek maken en beleven helpt ook bij contact 

leggen en vertrouwen ontwikkelen.' 
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Zingen:  'Met nieuwe woorden voor een oud verhaal'  

(Zangen van zoeken en zien 102) – 1 en 3 

 

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. 

 

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.  

 

Cantorij/allen: Santo – Asithi - Kumba yah my Lord 

 

Someone's singing Lord, Kumba yah 

Someone's singing Lord, Kumba yah 

Someone's singing Lord, Kumba yah 

O Lord, Kumba yah  

 

Gebed tot Franciscus: 

 

Voor het laatst deed jij 

je blinde ogen dicht en 

zingend zocht je ziel 

het hoge licht. 

Leeuweriken vlogen 

lang nadat de avond viel 

en droegen met hun lied jouw ziel 

over de drempel van de tijd. 

Zo werd je wijd en zijd 
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een bron als broeder zon 

en zuster maan. O, raak mij 

met jouw liefde aan 

en laat mij zingend 

in jouw voetspoor gaan. 

 

Cantorij: Uw lichtend spoor 

 

Een hoge kreet trekt scherp zijn zilver voor. 

Dan gaat de vogel in de nacht teloor. 

Ik ben ontwaakt, Gij hebt mij opgeroepen. 

En ademloos volg ik uw lichtend spoor. 

 

Zingen: 'Trektocht door de tijd' (Rakelings nabij – mel: lied 536) – 1 en 2 

 

Wij maken hier een trektocht door de tijd 

en onze voeten zoeken zeek're wegen, 

de rechte paden tussen vloek en zegen, 

de horizont achter de eindigheid.  

Wij zien hier uit naar licht dat blijvend is 

en onze ogen speuren in het duister 

naar vonken van uw glans en van uw luister, 

een ster, een vuurvlam in de wildernis.  

 

Verbinding binnen de Cantorij 

Inleidende woorden over het klankspel 

Klankspel 

 

Verbinding tussen Cantorij en gemeente 

Inleidende woorden 
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Zingen: 'Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder 

 

Zing vecht huil bid lach werk en bewonder 

Voor degene in z’n schuilhoek achter glas,  

Voor degene met de dicht beslagen ramen 

Voor degene die dacht dat hij alleen was 

Moet nu weten: we zijn allemaal samen. 

 

Voor degene met het dichtgeslagen boek 

Voor degene met de snel vergeten namen 

Voor degene met ’t vruchteloze zoeken 

Moet nu weten; we zijn allemaal samen. 

 

Zing vecht huil bid lach werk en bewonder 4x 

Niet zonder ons. 

 

Voor degene met de slapeloze nacht 

Voor degene die ’t geluk niet kan beamen 

Voor degene die niets doet alleen maar wacht 

Moet nu weten: we zijn allemaal samen 

 

Voor degene met z’n mateloze trots 

In z’n risicoloze hoge toren 

Op z’n risicoloze hoge rots 

Moet nu weten: zo zijn we niet geboren  

Zing vecht huil bid lach werk en bewonder 4x 

Niet zonder ons. 

 

Voor degene met het open gezicht 

Voor degene met het naakte lichaam  

Voor degene in het witte licht 

Voor degene die weet we komen samen 

Zing vecht huil bid lach werk en bewonder 

Niet zonder ons  (herhalen) 
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Verbinding met God 

Inleidende woorden: 'Hoe zoeken wij de verbinding met God?' 

 

Zingen: 'Blijvende Nabije' 

 

Blijvende Nabije, zegen ons, 

Vul ons met jouw sterkte, hemelhoog. 

Hoor ons zingend bidden, onze stem. 

Leid ons, adem van God. 

 

Blijvende Nabije, zegen ons, 

Blaas in ons jouw adem, nieuwe moed. 

Bouw bij ons jouw woning, vredeshuis. 

Hoor ons, wees onze God.  

 

Blijvende Nabije, zegen ons, 

Draag ons in jouw handen, maak ons één. 

Neem van ons de boosheid en de wraak. 

Maak ons mensen van jou. (3x) 

 

GEBEDEN EN GAVEN 

Gebeden  

Stil gebed 

Cantorij: Waar liefde woont 

 

Dat heel mag worden mijn huis met al wie daar behoren, 

Vanouds en nieuwgeboren, gebleven of verloren, 

dat heel mag worden mijn huis. 

 

Dat groot mag zijn mijn hart en zacht en toegenegen 

als bron uit God gekregen tot overvloed, 

tot zegen, dat groot mag zijn mijn hart. 

 

Dat heel mag worden ons huis.  

Dat groot mag zijn ons hart. 
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Collecte: 1. Werelddiaconaat  

 2. Zuiderkerkgemeente  

 

Slotlied: Lied 423 

 

Nu wij uiteengaan vragen wij God: 

ga met uw licht voor ons uit! 

Nu wij uiteengaan wens ik jou toe: 

ga met God! 

Vaya con Dios en à Dieu! 

 

Voor wie ons lief zijn vragen wij God: 

ga met uw licht vóór hen uit! 

Al onze vrienden wensen wij vrede: 

ga met God! 

Vaya con Dios en à Dieu! 

 

Voor alle mensen op onze weg: 

vrede en goeds in elk huis! 

Voor al wie kwamen onder dit dak: 

ga met God! 

Vaya con Dios en à Dieu! 

 

 

Zegen 

 

Uitgangscollecte: Onderhoud gebouwen  

 

 

 

 

 

Na de dienst is iedereen van harte welkom om onder het genot van 

koffie/thee met wat lekkers erbij (aangeboden door de Cantorij)  

elkaar te ontmoeten in de grote zaal achter de kerk! 


