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Welkom 
 
Before the world began/Alear ’t de wrâld begûn (Wylde Goes 1) 

 
1. Before the world began one Word was there; 
grounded in God he was, rooted in care; 
by him all things were made; in him was love displayed; 
through him God spoke and said, 'I am for you.' 
 

 



2. Hy is de libbenskym, dea waard ferdreaun;  
ljocht fûn yn Him syn koers, tsjuster syn Freon.  
Twivel noch ûnheilsdei, wisket de ljochtglâns wie,  
gloede fan God dy’t sei: “Ik bin foar jim”. 
 
3. ’t Wurd wie yn dizze wrâld, makke troch Him;  
hjir bleau Er frjemd en hie namme noch stim.  
Hy waard mei minsken ien, Hy, mei har lot begien,  
hat foar syn boadskip stien: “Ik bin foar jim”. 
 
4. Elk dy’t it Wurd ûntfangt hjit no fuortoan  
suster of broer fan Him, Gods eigen Soan.  
‘t Wurd kaam yn minsklik stal; Hy rôp it út, oeral,  
Gods biedwurd boppe-al: “Ik bin foar jim”. 

2. Life found in him its source; death found its end; 
light found in him its course, darkness its friend, 
for neither death nor doubt nor darkness can put out 
the glow of God, the shout: 'I am for you.' 
 
3. The Word was in the world which from him came; 
unrecognized he was, unknown by name; 
one with all humankind, with the unloved aligned, 
convincing sight and mind: 'I am for you.' 
 
4. All who received the Word by God were blessed; 
sisters and brothers they of earth's fond guest. 
So did the Word of Grace proclaim in time and space 
and with a human face, 'I am for you.' 

 
Kaars en tekst (Joh. 1: 1-5) 

In het begin was het Woord, 
het Woord was bij God 
en het Woord was God. 

Het was in het begin bij God. 
Alles is erdoor ontstaan en zonder dit 

 is niets ontstaan van wat bestaat. 
In het Woord was leven en  

het leven was het licht voor de mensen. 
Het licht schijnt in de duisternis 

en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen 
 
God stralend mooi (Lied 104c Psalmen anders) 

 
 

2. Uw wind, uw geest, uw adem stuwt wat leeft 
en geeft aan al wat is een eigen kracht. 
De avond valt, voorzichtig loopt een ree 
de open akker op, Het bos zucht zacht. 

3. Een storm steekt op en krakend valt het hout.  
Het onweert, stromen water delen zich.  
Totdat de zon doorbreekt. Een vlek van goud  
speelt op de aarde. Is dat uw gezicht?  



4. Gezicht van God? Getjilp klinkt in de heg,  
de mussen vragen wat ik achterliet.  
Ik mensje mens, wat ik ook denk of zeg,  
ik dank u zeer. En verder weet ik niets.  

5. Niets is genoeg. U weet dat ik geniet  
van al dat licht, de golven van uw macht,  
van wie ik ben, van wat u in mij ziet.  
Geef adem, God, aan al wat u verwacht.  

 
Wie gaf de regenboog zijn kleuren (Opstaan! 35) 

 
 

2.Wie heeft het zonlicht goud geschilderd  
Wie gaf de stralen aan de ster?  
Wie deed het zilver in het maanlicht?  
Wie maakte Jupiter?  
Wie deed de boom in de kastanje?  
Wie maakte rozengeur zo fijn?  
Wie leerde honingbijen dansen?  
Kan dat toeval zijn?  
Wie maakte boom en bast en blad?  
Wie maakte water, wolken, wind?  
Wie maakte rots en zand en grind?  
God heeft dat gemaakt.  

 



Uw kracht als de machtigste golf (Lied 93b Psalmen anders) 
 

 
 
Een vloed aan namen komt weer op.  
Het stormt in ons. Het is zo koud.  
De zee, de zee, vol leven,  
heeft gegeven en genomen,  
is er één Naam die het houdt?  
Uw kracht als de machtigste golf,. 
Hoog keert u zich naar ons om, 
naar ons om, naar ons om. 

Gij dijk van een God, grens aan de zee, 
rol alle tranen in uw kracht. 
Bescherm, ontferm, omarm ons, 
laat verdriet niet ondergaan maar 
bij ons zijn, aan ’t licht gebracht. 
Uw kracht als de prachtigste golf. 
Hoog keert u zich voor ons om,  
voor ons om, voor ons om. 

 
 
Gebed + Eeuwige, schenk ons uw Geest  (Opstaan! 42) 
 



 
 
Yn ‘e skurte fan mem (Wylde goes 35) 

 
2. Yn dyn widske sa smûk ha ‘k dy moete 
Gjin besef fan gelij, 
 elkenien wie wiis mei dy.  
Yn dyn widske sa smûk ha ‘k dy moete 
en sei: ‘Hjir bin Ik.’ 
 
4. Yn ‘e rêst fan dyn hûs ha ‘k dy moete, 
Dêrst de doar iependiest, g 
oederjousk en needrich wiest. 
Yn ‘e rêst fan dyn hûs ha ‘k dy moete, 
en sei: ‘Hjir bin Ik.’ 

3. Doesto jong wiest en dwers, ha ‘k dy moete, 
Skou of dryst, bot of blier,  
altyd sykjend: Wat is wier? 
Doesto jong wiest en dwers, ha ‘k dy moete 
en sei: “Hjir bin Ik.” 
 
5. Wêrst ek hinnegiest sil Ik dy moetsje, 
oant de dea dy berint  
en dyn libben nij begjint. 
Wêrst ek hinnegiest sil Ik dy moetsje 
en sis: ‘Hjir bin ik’. 



Jo God as mem (Wylde goes 19) 

Kristus as Mem, Jo tsjinnen my, 
Jo jouwe my in miel fan ljocht 
yn libbensbrea en leafdeswyn, 
jo eigen lichem, my ta heil (2x) 
 

Jo, Geast as Mem, Jo koest’rje my, 
hâld my yn earmen fol geduld, 
dat ik yn leauwe groeie mei, 
oant ik aanst bloei, oant ik ferstean (2x) 
 

“Zeven zware dagen” (Liturgische bouwstenen, Anneke Oppewal-Korbijn)) 
Stilte 
Delen van Scheppingswoorden 

Tenderness 
Deep peace 

 
Gebeden + Luister God (Opstaan 43) 
 

 
 
Wonderwereld vol geheimen (Iona 7) 
 



 
 

2. Ieder mens bestaat per gratie, leeft van Gods gunst; 
elke stam en taal en natie: hemelse kunst. 
Jij, voor het geluk geboren, jij, in zielloos werk verloren, 
jij, die bouwt de hoogste toren, leeft van Gods gunst. 
 
3. Hoe kan ik uw goedheid eren, Heer, voor altijd, 
elk unieke mens waarderen, haar eigenheid? 
Hoe bewaar ik alle dagen eerbied voor uw aardse gaven, 
Hoe kan ik uw hart behagen? Heer, voor altijd? 
 
4. Gods gerechtigheid en vrede gaan hand in hand,  
gaan met liefde hier en heden en houden stand; 
liefde van de liefste lippen, liefde tegen alle klippen, 
liefde liggend in een kribbe – hand over hand. 

 
 
Zegenwoorden  

In ons hart en in ons huis 
DE ZEGEN VAN GOD 

In ons komen en in ons gaan, 
DE VREDE VAN GOD 

In ons leven, op onze zoektocht, 
DE LIEFDE VAN GOD. 

Bij het einde, nieuw begin, 
DE ARMEN VAN GOD OM ONS TE ONTVANGEN, 

THUIS TE BRENGEN. 
AMEN 

 
De frede fan de greiden (Engels/Ned.,Frysk) 
 



 
 

The peace of the earth be with you, the peace of the heavens too; 
the peace of the rivers be with you, the peace of the oceans too. 
Deep peace falling over you; God’s peace growing in you. 

 
De vrede van de aarde en de hemel zij geheel met jou; 
De vrede van rivieren en de zeeën, moge die zijn met jou. 
Diepe vrede kome over jou. Gods vrede groeie in jou  
 

 
We ontvangen graag een bijdrage voor de kosten van deze zangmiddag! 
 
Extra liederen: 
 
  



 
 
Hjoed ier yn ‘e moarn (Wylde goes 14) Vandaag, ’t is nog vroeg (Iona 1) 
 

 
 
  



Many and Great 
 

 
 
  



Sing praise tot God 

 
  



 


