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M.C. Escher, 1898-1972, “Waterval” 1961, Litho.

‘‘Wie zich verwondert, 

ontdekt dat dit op zich  

al verwondering is.’’ 

M.C. Escher



“We beginnen dan pas gelukkig te zijn

als we begrijpen dat leven zonder  

verwondering niet de moeite van het   

leven waard is”

Abraham Joshua Heschel 
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ORDE VAN DE DIENST  

Om te beginnen

Muziek en beeld: Johann Pachelbel (1653 -1706) – Serenade 

De dienstdoenden komen binnen

Geraakt worden

Een gebeurtenis.
Een moment.
Een gezicht. 

Onverwacht.
Onbegrijpelijk.
Ontroerend.

Verrassing
Verbazing.
Verwondering.

Het raakt je ziel.
Het raakt je hart.
Het beroert je lichaam.

Onvergetelijk!

Tonnis Buurma

Casper David Friedrich (1774-1840),  
“Een vrouw in de morgenzon”, ca. 1818,  
Museum Folkwang Essen



We zingen: “Intochtslied” (uit: Gezangen voor Liturgie, lied 643)

1)Vol van verwachting zijn wij gekomen

om weer te weten waartoe wij bestaan.

Verstillend van binnen, verlangend te horen

het levende Woord dat opnieuw wordt geboren

waar mensen in aandacht en liefde verstaan.

2)Tijd vloeit ineen; verleden worden heden,

toekomst wordt nu, maar altijd blijft het Woord:

herinnerd te worden aan hoe wij bedoeld zijn,

herscheppen de wereld waarmee wij vergroeid zijn,

die opdracht aan alles wat ademt gaat voort.

3) Samen gekomen om te gaan vieren

uur van gemeenschap, van Woord en van Geest,

dat warm en met liefde en licht is doorweven,

ons helpt om ons leven gestalte te geven.

Verwachtingsvol zijn wij gereed voor dit feest.

Woorden van welkom 

We steken de paaskaars aan, het zichtbaar teken van het licht van Christus 

Koor:

Licht dat terugkomt.

Hoop die niet sterven wil.

Vrede, die bij ons blijft (2x)

Gemeente en koor:

Licht dat terugkomt.

Hoop die niet sterven wil.

Vrede, die bij ons blijft (2x)

We zijn een moment stil om ons te richten op het Licht van Christus

Groet:
v.: De genade en de vrede van de Heer zij met u

a.: OOK MET U ZIJ DE HEER.

Bemoediging:
v.: In de naam van God, de Nabije, die naar ons omziet,

     die om ons geeft, die ons liefheeft

a.: WILLEN WIJ HIER LUISTEREN EN ZINGEN,

     WILLEN WIJ BIDDEN EN BELIJDEN, MUSICEREN,

     STIL ZIJN EN FEEST VIEREN,

v: en willen wij ons steeds verwonderen,

    dat wij er mogen zijn zoals we zijn.

a: EN ONS VERWONDEREN OVER EEN PRACHTIGE AARDE 

   DIE ONS HUIS EN THUIS MAG ZIJN.

Het koor zingt: “Alle Brider”  (een Jiddisch liedje)

De vertaling van het lied is :

We zijn allemaal broers

En zingen vrolijke liedjes

We blijven bij elkaar

Zoals niemand anders dat doet!

We zijn allemaal verenigd

Of we nu met velen zijn of met weinigen

En we houden van elkaar

Als bruid en bruidegom!

En we zijn allemaal zussen

Zoals Rachel, Ruth en Esther

En wij allen dansen 

Als Jonathan en koning David



Smeekgebed en glorialied

v: Laten wij tot God zingen een lied van ontferming voor de nood 

van de wereld:

Lied: “Om de  mensen, godverlaten” (uit: Oecumenische liedbundel 

“Zangen van zoeken en zien”. Mel. Lied 801) 

1) Om de  mensen, godverlaten,

vluchtelingen, doodswoestijn,

om de woede, om de tranen

roepen wij: Je zou er zijn.

2) Om de haat en om de oorlog,

de verbittering, de pijn,

om die eindeloze cirkel

vragen wij: Zul Jij er zijn?

3) Tegen onrecht, tegen honger,

tegen grootspraak, valse schijn,

vieren wij de hoop op morgen,

vragen wij: Zul Jij er zijn?

v. U zult er zijn en daarom mogen we juichen en zeggen:

a: GODS LIEFDE EN BARMHARTIGHEID KENT GEEN EINDE

Glorialied als loflied van verwondering op Godsschepping: 

Psalm 104  

uitgevoerd door het  Israëlische vriendengroep Yamma ensemble 

uit Tel Aviv. De melodie van dit lied is traditioneel door de gemeen-

schap van Babylonische Joden. 

barchi nafshi et Adonay Prijs de HEER, mijn ziel.

Adonay Elohay gedalta meod HEER, mijn God, hoe groot bent u.

hod ve’hadar lavashta Met glans en glorie bent u bekleed,

oteh or kasalma in een mantel van licht gehuld.

oteh shaman kayria U spant de hemel uit als een tentdoek

hamkara ba’maim aliyotav en bouwt op de wateren uw hoge zalen,

hasam avim rechuvo u maakt van de wolken uw wagen

hamehalech al kanfey reach en beweegt u op de vleugels van de wind,

oseh malachav ruche u maakt van de winden uw boden,

mesharetav ash lohet van vlammend vuur uw dienaren.

yasad eretz al mechoneha U hebt de aarde op pijlers vastgezet,

bal timot clam a’ed tot in eeuwigheid wankelt zij niet.

We lezen en  vertellen verhalen van God met de mensen

Caspar David Friedrich (1774–1840),
 “De wandelaar boven de nevelen” 1818,
olieverf op canvas, 98 x 74 cm, Kunsthalle Hamburg

Zolang we ons verwonderen  

Dat wij niet gewoon raken 
aan het licht, aan de bomen, de vogels,
de mensen om ons heen, Aan God

Dat wij niet 
buiten het geheim komen te staan.

Dat wij innerlijk niet dichtslibben,
langzaam maar zeker verschrompelen.

Ziende blind.
Dat wij kijken, telkens weer kijken 
met alle ogen die we rijk zijn,

dat we kijken 
met de ogen van onze ziel.

Dat wij ons iedere dag weer verwonderen

Alleen zolang we ons verwonderen leven we. 
Zijn we mens, vitaal mens.

Hans Bouma



Beeld en muziek: enkele schilderijen  
van Vincent van Gogh  

We zingen het lied::”Lied van Verwondering” 

(uit: Rakelings nabij, Mel. Liedboek voor de Kerken, 

Gezang. 466)

1.Wij leven van verwondering

En uit een diep vermoeden,

Dat in en om ons leven heen,

Een hand ons wil behoeden,

Dat er een hart is dat ons draagt,

Dat er een stem is die ons vraagt,

Dat God ons leidt ten goede.

2. Wij leven dwars door vragen heen,

Met tere zekerheden,

Dat ondanks voor- en tegenspraak,

Hier kwetsbaar wordt beleden,

Dat er een hand is die ons draagt,

Dat er een stem is die ons vraagt,

Dat God deelt in ons heden.

3. Wij leven het mysterie uit,

De waarheid, ongemeten,

Dat al ons denken bovenuit,

In ons een heel diep weten,

Weet dat een hand ons leven draagt,

Dat er een stem is die ons vraagt,

Die ons een God wil heten.

We lezen uit: Spreuken 30: 18-19

Drie dingen zijn te wonderlijk voor mij,

vier dingen kan ik niet bevatten:

 de vlucht van een arend hoog aan de hemel,

het glijden van een slang over de rots,

de vaart van een schip op volle zee,

de weg van een man naar een vrouw (TB en omgekeerd). 

-Een vrolijke dans en muziek in de straten van Parijs  

Vincent van Gogh,
”De kerk van Auvers”, 1890, 
 olieverf op doek en is 94 x 74 cm, Musee d’’Orsay

Maarten van Heemskerck, 
“Doop van Christus”, 1545 – 1555, pen in lichtbruin en 
donkerbruin, 297× 212mm, Rijksmuseum Amsterdam

In die tijd kwam Jezus vanuit Na-

zareth, dat in Galilea ligt, naar de 

Jordaan om zich door Johannes te 

laten dopen. Op het moment dat 

hij uit het water omhoogkwam, 

zag hij de hemel openscheuren en 

de Geest als een duif op zich neer-

dalen, en er klonk een stem uit de 

hemel: ‘Jij bent mijn geliefde Zoon, 

in jou vind ik vreugde.’

We zingen het lied “De Heer heeft mij gezien en  

onverwacht”  

(Uit: Liedboek voor de kerken, Gezang. 487)

1) De Heer heeft mij gezien en onverwacht

ben ik opnieuw geboren en getogen.

Hij heeft mijn licht ontstoken in de nacht,

gaf mij een levend hart en nieuwe ogen.

Zo komt Hij steeds met stille overmacht

en zo neemt Hij voor lief mijn onvermogen.

2) Gij geeft het beminden in de slaap,

Gij zaait uw naam in onze diepste dromen.

Gij hebt ons zelf ontvankelijk gemaakt

zoals de regen neerdaalt in de bomen,

zoals de wind, wie weet waarheen hij gaat,

zo zult Gij uw beminden overkomen.

We lezen uit: Marcus 1: 9-11 



Kinderen gaan naar de kinderkerk

Overweging: leven in verwondering

Beeld en muziek: “Adagio” van Aranjuez Rodrigo 

We zingen het lied ‘Zingt voor de Heer een nieuw gezang’:  

(uit: Liedboek, Lied 655)

1)Zingt voor de Heer een nieuw gezang!

Hij laaft u heel uw leven lang

met water uit de harde steen.

Het is vol wonderen om u heen.

2)Hij gaat u voor in wolk en vuur,

gunt aan uw leven rust en duur

en geeft het zin en samenhang.

Zingt dan de Heer een nieuw gezang!

3)Een lied van uw verwondering

dat nòg uw naam niet onderging,

maar weer opnieuw geboren is

uit water en uit duisternis.

We lezen uit Psalm 139: 1- 12   

Voor de koorleider. Van David, een psalm.

HEER, u kent mij, u doorgrondt mij,

u weet het als ik zit of sta,

u doorziet van verre mijn gedachten.

Ga ik op weg of rust ik uit, u merkt het op,

met al mijn wegen bent u vertrouwd.

Geen woord ligt op mijn tong,

of u, HEER, kent het ten volle.

U omsluit mij, van achter en van voren,

u legt uw hand op mij.

Wonderlijk zoals u mij kent,

het gaat mijn begrip te boven.

Koor zingt: “Die mij droeg”  

(uit: Huub Oosterhuis, Verzameld Liedboek) 

  

Die mij droeg op adelaarsvleugels;

die mij hebt geworpen in de ruimte

en als ik krijsend viel

mij ondervangen met uw wieken

en weer opgegooid -

totdat ik vliegen kon op eigen kracht.

Persoonlijke ervaringen van verwondering.

Dank aan het leven dat me zoveel heeft gegeven.

Het gaf me twee ogen, die, als ik ze open,

perfect het zwart van het wit onderscheiden

en in de hoge hemel, de met sterren bezaaide diepte

en in de menigte de man van wie ik houd.

Dank aan het leven dat me zoveel heeft gegeven.

Het heeft me gehoor gegeven dat in zijn volle bereik,

de nacht en de dag, krekels en kanaries 

hamers, turbines, geblaf en regenbuien opvangt,

en de zo tedere stem van mijn geliefde.

Dank aan het leven dat me zoveel heeft gegeven.

Het heeft me geluid en het alfabet gegeven;

daarmee de woorden die ik denk en spreek:

moeder, vriend, broer en licht dat de weg verlicht

naar de ziel van degene die ik liefheb.

Dank aan het leven dat me zoveel heeft gegeven.

Het heeft vaart aan mijn vermoeide voeten gegeven ;

met hen liep ik door steden en plassen,

stranden en woestijnen, bergen en vlakten,

en door jouw huis, jouw straat en jouw tuin.

Dank aan het leven dat me zoveel heeft gegeven.

Het heeft me een hart gegeven dat heftig slaat

als ik de vrucht van het menselijk verstand zie,

als ik het goede zo ver van het kwade zie,

als ik in de diepte van jouw heldere ogen kijk.

Dank aan het leven dat me zoveel heeft gegeven.

Het heeft me de lach en de traan gegeven.

Zo onderscheid ik geluk van verdriet,

de twee elementen die mijn lied vormen,

en jullie lied, dat eenzelfde lied is,

en het lied van allen, dat mijn eigen lied is.

Dank aan het leven.

Bron: https://muzikum.eu/nl/mercedes-sosa/gracias-a-la-vida-songtekst-nederlandse-vertaling

“Gracias a la vida” door Mercedes Sosa en Joan Baez 
Vertaling uit het Spaans:



Kinderen komen terug uit de kinderkerk

We antwoorden

      -  belijden, gaven en gebeden -

     

We belijden staande waarin we willen geloven.

voorganger:  In het licht van Pasen mogen wij luidop

                        staande ons geloof belijden

allen:  Ik zal niet geloven

 in hebben en houden in ruzie en oorlog

 in gebalde vuisten

vrouwen:  Ik wil geloven 

 in geven en ontvangen

 in uitpraten en vergeven,

 in geopende handen

allen: Ik zal niet geloven 

 dat mensen beter zijn

 omdat ze meer verdienen,

 groter wonen,

 handig en verstandig zijn.

mannen: Ik wil geloven 

 dat mensen beter zijn,

 omdat ze meer zorg hebben

 voor hun medemensen

allen: Ik zal niet geloven 

 in muren, grenzen, rassen.

vrouwen: Ik wil geloven

 in vrije landen,

 open huizen

 gastvrije mensen 

 in alle kleuren van de regenboog

 allen: Ik zal niet geloven 

 in een ongelukkig einde, -

 alles vervuild en opgemaakt.

mannen:  Ik wil geloven 

 in een nieuw begin, -

 alles hersteld

 en gelijk verdeeld.

allen: Ik zal niet geloven

 In de angst om te sterven

vrouwen:  Ik wil geloven

 in de vreugde om te leven

 samen met zovelen

allen:  Ik zal niet geloven

 in een geest die ons

 van elkaar gescheiden houdt.

 Ik wil geloven

 in de Geest van Jezus

 die mensen samenbrengt,

 tot alles is voltooid

 tot een tuinstad van vrede

                   Amen.

Allen mogen weer gaan zitten

Muziek:  Adagio en Allegro uit Sonate 5 van Valentine (1680 - 1735)  

door Ben Jonasse en Annemarie Zwierstra op altfluit 3 min

Mededelingen 

 Gebeden

v: God van leven en verwondering

    Op deze zondag danken wij U dat door Christus 

    het leven en de verwondering het mag winnen van dood en doodsheid

    het licht van de duisternis, de hoop van de wanhoop.

v. Wij bidden U om troost voor de treurenden

a: STERK HEN MET AANDACHT EN LEVENSECHTE WARMTE

v: Wij bidden U om rust voor de rustelozen



a: SCHENK HEN VERVULLING EN BLIJVENDE RUST

v: Wij bidden U om moed voor de moedelozen

a: VERVUL HEN MET NIEUWE ENERGIE EN VOLHARDING

a: zingen :  Daar waar liefde heerst en vrede, 

                     daar waar liefde heerst, daar is God met ons 

                    (Ubi caritas et amor,  Deus ibi est . Taizé-bundel)

v: Wij bidden U voor de wanhopigen 

a: TOON HEN WEER UITZICHT EN LEVENDE HOOP

v: Wij bidden U voor de sprakelozen

a: GEEF HEN WEER EEN STEM EN EEN WOORD OM TOT U TE SPREKEN

v: Wij bidden U voor de radelozen

a: BIED HEN EEN BASIS EN VASTE ZEKERHEID

a: zingen:  Daar waar liefde heerst en vrede, 

                  daar waar liefde heerst, daar is God met ons 

                  (Ubi caritas et amor,  Deus ibi est . Taizé-bundel)

v: God van ons leven

    Wij bidden voor al uw mensen

    om moed, hoop en geloof

    Doe onze ogen opengaan

    opdat we ons verwonderen

    over de wonderen om ons heen 

    en bidden luidop het gebed dat Jezus ons leerde:

a: (Oecumenisch) Onze Vader

Onze Vader die in de hemel zijt,

Uw naam worde geheiligd.

Uw koninkrijk kome.

Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel.

Geef ons heden ons dagelijks brood.

En vergeef ons onze schulden

zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.

En leid ons niet in verzoeking,

maar verlos ons van de boze.

Want van U is het koninkrijk

en de kracht en de heerlijkheid

in eeuwigheid. 

Amen.

We gaan op weg

We zingen staande het lied: “Ga dan op weg” (Mel. Lied 868  Uit: Zingenderwijs)

1) Ga dan op weg naar een toekomst

van vreugde en vrede

Zoek reisgenoten om samen

die weg te betreden.

En valt het zwaar,

steun en bemoedig elkaar.

liefde verlicht dan je schreden.                                   

2) Ga dan op weg

om je eigen geluk uit te delen.

Zo kunnen wij wat gebroken was, liefdevol helen

Geen hongersnood:

Wij delen samen ons brood.

Er zal genoeg zijn voor velen.

3) Ga dan op weg,

Deel je dromen, je hoop, je verhalen.

Geef elkaar kracht om,

op zoek naar nieuw land, niet te falen

Als wij dat doen

blijft onderweg ’t visioen

liefde en warmte uitstralen.

Zegen



v.  Wees dan tot een zegen voor de mensen,

voor de dieren en voor moeder aarde.

Laat de liefde van je hart onafgebroken

naar hen uitgaan en sta hen bij met een

ongebroken vertrouwen en liefde.

Wees tot een zegen en laat elke dag

opnieuw verwondering je hart vervullen.

Want wie verwonderd is,

zal de volheid van het leven kennen. 

(tekst ontleend aan ds. Hans Stolp)

v: Ga met God en Hij zal met je zijn,

jou nabij op al je wegen

met zijn raad en troost en zegen.

Ga met God en Hij zal met je zijn.

We zingen “Ga met God en Hij zal met je zijn”. (Uit Liedboek: Lied 416)

Koor 

2)Ga met God en Hij zal met je zijn:

bij gevaar, in bange tijden,

over jou zijn vleugels spreiden.

Ga met God en Hij zal met je zijn.

Allen:

3) Ga met God en Hij zal met je zijn:

in zijn liefde je bewaren,

in de dood je leven sparen.

Ga met God en Hij zal met je zijn.

Allen:

4) Ga met God en Hij zal met je zijn,

tot wij weer elkaar ontmoeten,

in zijn naam elkaar begroeten.

Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 

Inzameling der gaven bij de uitgang
eerste collecte :  Diaconaat/Fietsenproject 

tweede collecte: Landelijk Missionair werk



ORDE VAN DE DIENST  

Ensemble Yamma Israëls toonaangevende wereldmuziekensemble pre-

senteert originele hedendaagse Hebreeuwse muziek. De groepsleden blij-

ven trouw aan het karakter van het Midden-Oosten, de regio waar ze zijn 

geboren en getogen. De soulvolle, exotische muziek wordt begeleid door 

oude muziekinstrumenten (kopuz, duduk, handtrommels), typisch voor het 

Midden-Oosten. Naast deze unieke kunst voert Yamma ook de traditionele 

muziek en het materiaal van de verschillende Joodse diaspora’s uit. Liederen 

van de Joodse gemeenschappen uit Jemen, Babylon en Sefarad, evenals 

chassidische muziek, met de fascinerende vormen en ritmes die door gene-

raties Joodse tradities bewaard zijn gebleven.

Yamma-muzikanten zijn goede vrienden die ervan genieten samen nieuwe 

muziek te maken en eer en respect betuigen aan de muziek van hun familie-

oorsprong. Ze werken al tien jaar samen met als uitgangspunt het creëren 

van vrede en harmonie door middel van muziek.

Mercedes Sosa (1935 -2009)  werd in Argentinië geboren en was samen 

met haar man Manuel Oscar Matus een van de sleutelfiguren van de Nueva 

Canción-beweging. Nueva Cancion is Spaans voor “nieuw lied”. Het is de 

naam van een sociale beweging en muziekgenre uit Ibero-Amerika en het 

Iberisch Schiereiland. De muziek is beïnvloed door folk en wordt gekenmerkt 

door sociaal gedreven teksten. De nueva canción speelde een grote rol in de 

prodemocratische omwentelingen in Portugal, Spanje en Latijns-Amerika 

in de jaren 1970 en 1980. De liederen die zij ten gehore bracht waren dus 

veelal maatschappelijk bewogen en stonden ‘dicht bij het volk’. Sosa moest 

in de jaren tachtig vluchten uit Argentinië, omdat de militaire dictatuur haar 

als bedreigend beschouwde en ze meermaals met de dood werd bedreigd. 

Ze woonde drie jaar buiten Argentinië. In 1982 kon ze terugkeren naar 

Argentinië. Mercedes Sosa overleed op 74-jarige leeftijd als gevolg van de 

nierproblemen waar ze al langer aan leed. President Fernández de Kirchner 

van Argentinië kondigde drie dagen rouw af.

Joan Baez  (1941) groeide samen met haar twee zusters op in een qua-

ker-gezin. Ook Joans zusters waren zowel zangeres als muzikant. Daarnaast 

waren beide zusters, zij het minder gedreven dan Joan, ook politiek actief 

bezig. De Baez familie bekeerde zich tot de Quakers tijdens Joan’s kleuter-

tijd. Zij is zich altijd blijven identificeren met de Quaker traditie, en dan vooral 

op het vlak van het pacifisme en sociale vraagstukken. Gedurende haar 

jeugd was Baez regelmatig slachtoffer van racistische opmerkingen en dis-

criminatie als gevolg van haar Mexicaanse afkomst. Zo raakte zij al vroeg in 

haar carrière betrokken bij verschillende sociale bewegingen als algemene 

burgerrechten (samen met ds. Martin Luther King) en geweldloosheid en 

sociale gerechtigdheid. Ze weigerde dan ook in gescheiden witte studen-

tenlocaties te spelen. Daardoor speelde ze tijdens haar tournees door het 

Zuiden alleen op zwarte hogere opleidingen. Joan werd vooral bekend door 

haar songs tegen oorlog en voor vrijheid en algemene burgerrechten. Joan 

Baez geldt nog altijd als een van de prominentste leden van de protestgene-

ratie. Ze is nog steeds betrokken bij acties voor maatschappelijke rechtvaar-

digheid. 

Toelichting op de musici 




