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 ---------------------------------------------------------------------------------- 
 Muziek 
 
 Welkom en aansteken kaars 
 
 Aanvangslied: 275:1 en 2 
 
   Heer, onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig 
   en hoe onzegbaar ons nabij. 
   Gij zijt gestadig met ons bezig 
   onder uw vleugels rusten wij. 
   
   Gij zijt niet ver van wie U aanbidden 
   niet hoog en breed van ons vandaan. 
   Gij zijt zo mens'lijk in ons midden 
   dat Gij dit lied wel zult verstaan. 
 

 We zwijgen en buigen voor het heilige… 
  Woord van vertrouwen: Wij vertrouwen ons toe aan de eeuwige   
  Liefde 
 Groet: De vrede van Christus met u allen, amen.   
 
 Zingen: Lied 275:3 
 
   Gij zijt onzichtbaar voor onze ogen 
   en niemand heeft U ooit gezien. 
   Maar wij vermoeden en geloven 
   dat Gij ons draagt, dat Gij ons dient. 
 

 Stilte en Gebed 
 
 Zingen: Lied 321:1 

 Niet als een storm, als een vloed,  
    niet als een bijl aan de wortel  
    komen de woorden van God,  
    niet als een schot in het hart.  
 
 Opstapje naar het thema (verhaal): God is een jonge hond  
 (Uit ‘O hemel, zei de krokodil’, WJ)  
 
 Zingen: Lied 321:2 
   Maar als een glimp van de zon 

 een groene twijg in de winter,  

    dorstig en hard deze grond - 
    zo is het koninkrijk Gods.  
 
 Lezingen:  
 Jeremia 20:7a, 9 (eigen hertaling WJ): 
 Jij hebt mij verleid, Geliefde, en ik liet mij verleiden, 
 jij hebt mij overrompeld en in je macht gekregen. 
 […] 
 Maar als ik zeg: ik zal niet aan haar denken, 
 en niet meer spreken in haar naam, 
 dan gaat het branden in mijn hart, 
 branden als een vuur, opgesloten in mijn gebeente. 
 Ik heb mij afgemat om het in te houden, 
 maar het lukt mij niet.  
   
 Handelingen 6:13– 15 (eigen hertaling WJ) 
 Voorafgaand: 
 Van de jonge, vurige Stefanus (= krans) wordt verteld dat hij zo vol is  van 
 God dat de geestelijke leidslieden het niet meer vertrouwen.  Zoveel liefde is 
 hun te machtig. Omdat ze niet tegen hem op kunnen, verzinnen ze allerlei  
 aanklachten tegen hem en zorgen ervoor dat hij voor de  
 theologische rechtbank, het Sanhedrin, verantwoording moet afleggen. 
 Vanaf dat punt lezen we: 
 ‘Ze regelen een paar valse getuigen, die beweren: ‘Deze man houdt maar 

 niet op zich te verzetten tegen de tempel en de wet. Want we hebben zelf 
 horen zeggen dat die Jezus van Nazaret alle heilige  huisjes zal afbreken en de 
 traditionele gebruiken die Mozes ons heeft gegeven zal veranderen.’ Alle leden 
 van het Sanhedrin kijken  aandachtig naar Stefanus en ze zien zijn gezicht. 
 Het lijkt het gezicht van een engel.’   
 
 Zingen: lied 321:3 

 Stem die de stilte niet breekt,  
    woord als een knecht in de wereld  
    naam zonder klank zonder macht,  
    vreemdeling zonder geslacht.  
  



 
 Niet-bijbelse lezing (uit de brieven van Van Gogh): 
 Goed, wat wil je, wat zich van binnen afspeelt, is dat van buiten zichtbaar?  
 Iemand heeft een groot vuur in zijn ziel en niemand komt zich er ooit aan 
 warmen en de voorbijgangers zien alleen maar een beetje rook boven  uit de 
 schoorsteen komen en dan lopen ze door. Nu ja, wat te doen, dat vuur 
 van binnen aanhouden, de kracht bij jezelf zoeken, geduldig  wachten – 
 maar met hoeveel ongeduld – wachten, zeg ik, tot het uur dat iemand die 
 zich geroepen voelt, erbij komt zitten en er misschien wel zal  blijven, wie 
 weet? Laat eenieder die gelooft in God, wachten tot het uur dat vroeg of laat zal 
 komen.   
 
 Zingen: Lied 321:4 
 
   Kinderen armen van geest,  
    mensen gelouterd tot vrede,  
    horen de naam in hun hart,  
    dragen het woord in hun vlees.  
 
 We luisteren naar ‘Light my fire’ van The Doors 
 
   You know that it would be untrue 
   You know that I would be a liar 
   If I was to say to you 
   Girl, we couldn't get much higher 
   Come on, baby, light my fire 
   Come on, baby, light my fire 
   Try to set the night on fire 
   The time to hesitate is through 
   No time to wallow in the mire 
   Try now we can only lose 
   And our love become a funeral pyre 
   Come on, baby, light my fire 
   Come on, baby, light my fire 
   Try to set the night on fire, yeah 
   The time to hesitate is through 
   No time to wallow in the mire 
   Try now we can only lose 

   And our love become a funeral pyre 
   Come on, baby, light my fire 
   Come on, baby, light my fire 
   Try to set the night on fire, yeah 
   You know that it would be untrue 
   You know that I would be a liar 
   If I was to say to you 
   Girl, we couldn't get much higher 
   Come on, baby, light my fire 
   Come on, baby, light my fire 
   Try to set the night on fire (4x) 
 

 
 Overdenking: Light my fire 
 
 Stilte 
 
 Muziek 
 
 Zingen: Lied 679:1, 4 en 7 
 
   Geweldige, gedreven wind,  
   die valt met groot gedruis,  
   die rukt aan muren, dak en bint,  
   gij vult dit huis.  
 

   Geweldige, Gij vult dit huis  
   en slaat de tongen los,  
   Gij maakt ons vurig dat het bruist  
   als jonge most.  
 
   Gij, die niet te bedaren zijt,  
   laat ons toch tot de oogst,  
   o storm van vuur en tederheid  
   niet ongetroost! 
 
 Gebeden (met stilte en Onzevader) 
 
 Slotlied: 681 (Taizé, 1e en 2e keer allen, 3e vrouwen, 4e mannen en  
 5e keer allen)  

            Kom, heilige Geest, ontsteek het vuur van uw liefde 
  
 Zegen: Zegene u allen de eeuwige Liefde, amen  
  
 Doven kaars  
 
 Collecte bij de uitgang 


