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ALL YOU NEED IS LEF 
bij het begin van het nieuwe jaar 

 

  

 
Voorganger: Jelmer Koornstra 

Orgel: Gerben Rorije 
Zang: Sietske en Theo van Nee 

  
 

 De grote kaars wordt aangestoken, teken van het Licht dat  
met Jezus in de wereld is gekomen   
 
Woorden van begroeting en mededelingen 
 
We zingen het lied dat van morgen de toon zet (mel. Lied 321) 
  Niet als een magische kracht, 
  niet als de mensen zich wensen, 
  baant onze God zich zijn weg, 
  niet met bombarie en macht. 
 
  Maar als een spoor vooruit 
  door de woestijn van het leven, 
  vechtend voor toekomst en licht, 
  sprekend een ander geluid 

 
  Niet als gevoel in het hart, 
  niet als de kracht van hierboven 
  wil onze God zijn geëerd, 
  niet als een hoofdstuk apart. 
 
  Maar als een mens die er staat, 
  hopend en wagend en winnend, 
  iemand die doet wat hij zegt, 
  die liefde is met-ter-daad. 
 
Woorden om mee te beginnen 
We zingen ter beaming lied 274 

Wij komen hier ter ere van uw naam 
   rond de verhalen die geschreven staan, 
   wij schuilen weg als vogels in het riet 
                    zoekend naar warmte, naar een ander lied. 
 
   Ontferm u God, kyrie eleïson, 

wees ons nabij, kijk speurend naar ons om, 
kom met uw vrede, uw barmhartigheid,  
zonder U raken wij de liefde kwijt. 

 

Wij zingen samen van uw gloria, 
dank voor het leven, dank u voor elkaar, 
geef ons uw geestdrift, vuur ons leven aan, 
leg zo uw glimlach over ons bestaan. 

 
Woorden ter inleiding op het thema  
We zingen een bede om te horen en te verstaan (mel. Lied 247) 
 
     Ga met ons mee, trek lichtend ons vooruit 
  naar tijd en land, door U ooit aangeduid. 
  Sta op in ons en geef ons kracht en moed, 
  want wie de toekomst leeft, die leeft voorgoed. 



  Ga met ons mee, blijf bij ons voor altijd,  
  geef ons een flits, een teken in de tijd 
  dat U er bent, en om uw schepping geeft 
  en ieder helpt die naar het licht toe leeft… 
 
  Ga met ons mee, wie zijn wij zonder U? 
  Een mens gaat dood aan enkel hier en nu. 
  Licht op in ons, wees vuur en vlam van hoop. 
  Houdt steeds in ons de toekomstmens ten doop. 
 
Woorden bij het thema uit het Boek der boeken: Genesis 12: 1-9 
 
We staan bij het thema stil 
 
Een moment voor bezinning: orgelspel na een ogenblik stilte 
 
Woorden van gebed: Eu so peco a Deus (zie aan het eind van de liturgie) 
 
We zingen een geloofsbelijdenis bij het thema (mel. ‘Uit vuur en ijzer’) 
 
  Om wel en wee, om goed en bloed, 
  om brood en wijn in overvloed,  
  om mens zijn dat verbinden moet, 
  wordt iedereen geboren. 
  Om leven dat nooit vergaat, 
  om licht dat nooit op sterven staat, 
  om waarheid die vrijheid laat, 
  moet ik, moet jij herboren. 
 
  Om hart en handen voor elkaar, 
  om thuis te wezen wie weet waar, 
  om God te zien in hem of haar 
  wordt iedereen geboren. 
  Om vrede, maar ongestoord, 
  om naam te dragen ongehoord, 
  om liefde als laatste woord 
  moet ik, moet jij herboren. 
 
Woorden van uitzending en zegen 
 
We zingen ter beaming een bede om lef (mel. I am sailing) 
 
  Help mij dansen op de golven, 
  doe mij zweven als een meeuw. 
  help mij durven en vertrouwen, 
  doe mij lopen over zee.  

 
--------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

1. Ik vraag alleen maar aan God, dat het verdriet dat ik om me heen zie me 
niet onverschillig zal zijn, dat ik niet dood zal gaan zonder dat ik daar wat 
mee heb gedaan.{2x)  

1. Eu so peco a Deus que a dor nao me seja indiferente, que a morte nao 
me encontre um dia solitario, sem ter feito 0 que eu queria.  (2x)  

 

2. Ik vraag alleen maar aan God dat onrecht  me niet onverschillig zal zijn, 
dat ik dat niet maar gewoon laat gebeuren.  

2. Eu so peco a Deus que a injustica nao me seja indiferente poia nao posse 
dar a oultra face seja puro e machucado brutalmente. 

3. Ik vraag alleen maar aan God dat oorlog en geweld me niet onverschillig 
zal zijn, want dat is een groot monster dat de onschuld van gewone mensen 
vertrapt.  

3. Eu so peco a Deus que a guerra nao me seja indiferente, es um monstro 
grande e pisa forte toda pobre inocentia desta gente.  

4. Ik vraag alleen maar aan God, dat de leugen me niet onverschillig zal 
zijn, dat het niet zo kan zijn dat mensen die de dingen verdraaien de macht 
hebben.  
4. Eu so peco a Deus que a mentira nao me seja indiferente, se um so 
traidor tem mais poder que um povo, este povo nao o esquece  
facolmente.  
 
5. Ik vraag alleen maar aan God dat de toekomst me niet onverschillig zal 
zijn, en dat niemand zal hoeven te vluchten en in een andere cultuur moet 
gaan leven.  
5. Eu so peco a Deus que o futuro nao me seja indiferente, sem ter que 
fugir desenganado para viver numa cultura diferente.  

6. Ik vraag alleen maar aan God dat oorlog en geweld me niet onverschillig 
zal zijn, want dat is een groot monster dat de onschuld van gewone mensen 
vertrapt.  
6 Solo le pido a Dios que la guerra no me seia indiferente, es un monstro 
grande y pisa fuerte, toda la pobre inocencia de la gente.  

 
------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

Je hebt capaciteiten waar je nooit van gedroomd had. 
Je kunt dingen die je nooit vermoed had. 

Er zijn geen grenzen aan wat je kunt 
Zolang je zelf maar niet denkt 
dat iets boven je macht ligt. 

(Darwin P. Kingsley, Amerikaans zakenman) 

 
 


