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 WAAR AARDE EN HEMEL RAKEN 

 een viering met inspiratie van Iona 

 

 
 Voorganger: Jasper van der Horst 

 Piano: Joke Altelaar 
 

 

 Muziek, welkom en kaarslicht 

 

 Zingen: Lied 280: 1-4 (De vreugde voert ons naar dit huis) 

 

 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. 
 

 Dit huis van hout en steen, dat lang 
 de stormen heeft doorstaan, 

 waar nog de wolk gebeden hangt 
 van wie zijn voorgegaan, 

 

 dit huis, dat alle sporen draagt 
 van wie maar mensen zijn, 

 de pijler die het alles schraagt, 
 wilt Gij die voor ons zijn? 

 

 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? 

 

 Openingswoorden 

 

 Inleiding en stilte 

 

 Gebed: 

 

 Voorganger: God boven ons – 

 bomen, vogels en zonneschijn, 

 sterren en maanlicht – 

 Allen:  God boven ons 

 

 Voorganger: God onder ons – 

   aarde, rotsen en rivieren, 

   wortels en holen – 

 Allen:  God onder ons 

 

 Voorganger: God om ons heen – 

   zee, wind en steden 



   dieren en mensen 

 Allen:  God om ons heen 

 

 Voorganger: God in ons – 

   hoop, lachen en huilen 

   liefde en verwondering 

 Allen:  God in ons 

 

 Voorganger: God boven ons 

   God onder ons 

   God om ons heen 

   God in ons 

 Allen:  We vieren uw aanwezigheid 

   uw liefde en scheppende kracht 

 

 Gebed (uitgesproken door de voorganger) 

 

  Zingen: Lied: 301k (Kyrie eleison) 

 

 Zingen: Lied: 719 (Loof God voor de vruchten van boomgaard en  
 land) 
 
   Loof God voor de vruchten van boomgaard en land, 
   loof God voor de boer, op vooruitgang gebrand, 

   de oogst met de hulp van machines volbracht, 

   geduldig gedaan met verenigde kracht. 
 

   Loof God voor de vruchten van over de zee, 

   van ver nemen schepen de oogst met zich mee: 

   verzonden door buren, hun naam onbekend, 

   gegeven door God die ons allemaal kent. 

 

   Loof God voor de vruchten uit aarde en mijn, 

   ze worden bewerkt tot ze handelbaar zijn: 

   voor olie, voor ijzer, voor steenkool en goud, 

   loof God die ze geeft omdat Hij van ons houdt. 

 

   Loof God voor de vruchten van kennis en brein, 

   de drang tot ontdekken van wat er kan zijn: 

   voor dromen en daden en alles dat leidt 

   tot een wereld van hoop en van menselijkheid. 

 

   Loof God voor de vruchten van liefde alom, 

   van leiders naar volgers en ook andersom: 

   dat ieder geleid wordt, geduldig en goed, 

   naar vrijheid en dat men zal worden gevoed. 

 

 Lezing: psalm 16 

 
1Een stil gebed van David. 

 

Behoed mij, God, ik schuil bij U. 
2Ik zeg tot de ENE: ‘U bent mijn Heer, 

mijn geluk, niemand gaat U te boven.’ 
3Maar tot de goden in dit land, 

de machten die ik zo liefhad, zeg ik: 
4‘Wie u volgt, wacht veel verdriet.’ 

Ik pleng voor hen geen bloed meer, 

niet langer ligt hun naam op mijn lippen. 
 

5EEUWIGE, mijn enig bezit, mijn levensbeker, 

U houdt mijn lot in handen. 
6Een lieflijk land is voor mij uitgemeten, 

ik ben verrukt van wat mij is toebedeeld. 
 

7Ik prijs de ENE die mij inzicht geeft, 

zelfs in de nacht spreekt mijn geweten. 



8Steeds houd ik de ENE voor ogen, 

met Hem aan mijn zijde wankel ik niet. 
9Daarom verheugt zich mijn hart en juicht mijn ziel, 

mijn lichaam voelt zich veilig en beschut. 
10U levert mij niet over aan het dodenrijk 

en laat uw trouwe dienaar het graf niet zien. 
11U wijst mij de weg van het leven: 

overvloedige vreugde in uw nabijheid, 

voor altijd een lieflijke plek aan uw zijde. 

 

 Korte film over Iona 

 

 Overweging 

 

 Muziek 

 

 Zingen: Lied 833 (Neem mij aan zoals ik ben) 

 

 

 Gebed: 

 

 Voorganger:  Schepper van de aarde 

 Bevrijder van de wereld 

 Geest die alles bezielt 

 Allen:  Ga met ons mee 

 

 Voorganger: Waar onverschilligheid heerst 

 Allen:  ontsteek een vlam van liefde 

 

 

 Voorganger:  Waar sprake is van bedrog 

 Allen:  confronteer de leugen met waarheid 

 

 Voorganger: Waar het leven hopeloos is 

 Allen:  laat een bron van medeleven stromen 

 

 Voorganger: Waar diepe vreugde is 

 Allen:  laat dankbaarheid worden gevierd 

 

 Voorganger: Waar wij tekortschieten 

 Allen:  maak ons bereid tot verandering 

 

 

 (Stilte) 

 

 

 Voorganger: In uw licht wordt het leven licht 

 Allen:  Amen 

 

 

 Zingen: Lied ZZZ 147 (Vrede wens ik je toe)  

 

  

  

 



 Zegenbede 

 

 Zingen: Lied ZZZ 147  

 

 
 

 Kaarsen worden gedoofd 

  

 Collecte bij de uitgang 

 

 Ontmoeting met koffie en thee 

 

 

 

 


