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          Deze wereld anders (5) 
 
 
Stilte nu (Tom Löwenthal, nieuw) 
 
Woord van welkom  
door Geeske Hovingh 
 
Kinderkring 
 
Om wat misdaan wordt (Antoine Oomen, nieuw) 
 
Voorlezing van Psalm 112 vrij 
door Pieter Post 

 
Je zou gelukkig willen zijn: 
stevig, vrolijk, rechtop, 
goed werk, goed wonen, wat geld, 
aardig worden gevonden 
lief, je grote liefde vinden, 
kinderen krijgen, gezonde, mooie. 
Dat zou je willen – wie niet? 
Wil je ook goed zijn, betrouwbaar, 
trouw, rechtvaardig, meedogend? 
Een duistere zaak is de wereld 
maar er zijn mensen van licht. 
Gierig wreed zelfzuchtig dezen en genen 
maar er zijn mensen die geven en delen. 
Er is kwaad en woester kwaad onstuitbaar 
maar er zijn mensen die de doem doorbreken. 
Er zijn woorden gesproken 
die werken ten goede, je hart versterken, 
je geweten scherpen. 
Gelukkig wie ze zoekt te horen 
en leeft om te volbrengen. 
Een kwaadwillig mens wordt nooit gelukkig. 

 



Woord dat ruimte schept (Verzameld Liedboek 537) 
 
Overweging door Myrthe Hilkens 
 
Kyrie Eleison (van de cd: ‘Er was eens…’ van Herman van Veen)
 

Intermezzo en collecte 
 
Viering van Eucharistie 
 
Hier begint de dienst van de tafel, 
viering van Eucharistie. 
laat ons bidden. 
 
Gij die ons voor het licht gemaakt hebt 
dat wij leven. 
 
Levende, niet god van doden 
en de dood zal niet meer zijn. 
Zoals Gij ons hebt toegezegd 
in Jezus uw dienstknecht. 
Kom heilige geest van godswege 
verheug ons, vuur ons aan 
verzacht ons hart - 
dat wij ontbloeien in jeugd. 
 
Gij die ons voor het licht gemaakt hebt 
dat wij leven. 

 
Om te zien een nieuwe aarde (Tom Löwenthal, uit de bundel ‘Verbinden en 
verdiepen’) 
 

Moge het delen 
 
Moge het delen van  
dit brood en deze beker 
ons hart versterken; 
dat wij, vol hoop, meewerken  
aan een nieuwe wereld 
waar brood en recht  
en waardigheid en liefde is -  
genoeg voor allen. 



Tu sei sorgente viva (Taizé) 
 
Wek mijn zachtheid weer (VL 742) 
 
Voorbeden 
 
Onze Vader in de hemel (VL 849) 
 
Slotwoord en zegen 
 
Kleinst denkbare bron (VL 579) 
 


