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Bij binnenkomst krijgen mensen geen orde van dienst van de 

commissie van ontvangst, maar een groen hart om hun hart te laten 

spreken voor de schepping: ‘Ik heb hart voor de schepping en 

daarom…’ (dit komt later in de dienst aan de orde). 

 

Intrede 
 

Muziek bij binnenkomst  Allegretto en si-mineur –  

Alexandre Guilmant 

 

Welkom en mededelingen door de ouderling 

 

Muziek tot verstilling  Introduction voluntary op. 14 –  

Edward Elgar 

 

Ondertussen worden de tafelkaarsen aan de paaskaars ontstoken. 

 

- wij gaan staan - 

 

Groet en bemoediging 

v:  De Heer zal bij u zijn. 

g:  DE HEER ZAL U BEWAREN. 

v:  Onze hulp is in de naam van de Heer, 

g:  DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT. 

 

Gebed van toenadering  

 

Eerste lied  Psalm 107: 1, 16, 17, 20 

 

- wij gaan zitten – 

 

Van onderstaande toespraak zegt men dat deze uitgesproken is door 

een indianen-opperhoofd, zo’n twee eeuwen geleden. Of dit echt 

origineel is weet men niet, maar het is een antwoord op de vraag of 

de indianen hun land willen verkopen: 

 

Hoe kan iemand de lucht kopen of verkopen? 

Of de warmte van het land? 

Het is voor ons moeilijk om dit voor te stellen. 

Als wij de frisse lucht en het sprankelende water niet bezitten, hoe 

kunt u het dan van ons kopen?  
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Elke spar, elk strand, 

de nevel die in het bos hangt, 

elke vlakte en elke hommel 

is kostbaar voor ons. 

Dus als u vraagt om ons land te verkopen, 

vraagt u veel van ons. 

Wij weten dat de Blanke onze manier van leven niet begrijpt. 

Voor hem zijn alle stukken land hetzelfde, 

en hij neemt ervan wat hij nodig heeft. 

Hij behandelt zijn moeder de Aarde en zijn broeder de Lucht als 

koopwaar.  

Maar alle dingen zijn met elkaar verbonden. 

Alles hangt samen. 

Wat de aarde overkomt, overkomt ook de kinderen van de Aarde. De 

mens heeft niet het web van het leven geweven. 

Hij is er slechts één draad van. 

Alles wat hij het web aandoet, doet hij zichzelf aan.  

Misschien zou ik de Blanke beter begrijpen als ik wist wat zijn 

dromen waren. Ik vraag me af wat zijn verwachtingen en verlangens 

zijn, 

waarover hij praat met zijn kinderen op lange winteravonden. 

Welke visioenen van de toekomst legt hij in hun harten,  

zodat ze verlangend uitzien naar de volgende dag?  

 

 

Kyrie 301j 

 

Zonnelied van Franciscus   742  1 allen, 2 cantorij, 3 allen, 

4 cantorij, 5 allen, 6 cantorij, 7 en 8 allen 

 

Gebed van de zondag 

v: (…) Door Jezus Christus, onze Heer. 

a: AMEN 

 

De heilige Schrift 
Wanneer de kinderen naar de nevendienst gaan, zingen wij: 

 Heer, blijf bij ons, neem ons mee. 

 Geef uw woord, uw licht, uw zegen (2x) 

 

Eerste lezing:   Genesis 1: 1-11 
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Lied     216 

 

Tweede lezing   Psalm 104 

 

Lied     146c 1, 4 

 

Korte uitleg en verkondiging 

 

De jeugdkapel heeft een kort filmpje gemaakt: drie generaties 

gemeenteleden vertellen over hun kijk op zorgen voor de aarde en 

antwoorden op de vragen: 

 Als je aan de schepping denkt, waar denk je dan aan? 

 Hoe kunnen we beter voor de aarde zorgen? 

 Kan geloven helpen bij het zorgen voor de aarde? 

De jeugdkapel host een klimaatkwis 

 

Een moment om je hart te laten spreken 

Ronald Vermerris spreekt over de Commissie Groene kerk  

Lied 978 
 

 

Gaven en gebeden 
 

Inzameling van de gaven, toegelicht door de diaken. Ook worden 

de harten ingezameld en opgehangen aan een waslijn in het 

liturgisch centrum. 

 

Collecten:  De 1e rondgang is voor de voedselbank 

  De 2e rondgang is voor het plaatselijke kerkenwerk 

 

Muziek: improvisatie  

Filmpje: voedselbank 

 

De kinderen komen terug in de kerk en mogen drie harten uitkiezen 

die ze vinden spreken tot hun hart 

  

Dankgebed (gezongen): kinderlied 218  
 

Voorbede 
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v: daarom bidden, daarom zingen wij:  

Heilig uw Naam, o God, en bevrijd ons!  DB-LG nr. 78 

 
 

Stil gebed  
 

Onze Vader  
 

Onze Vader die in de hemel zijt,  

U bent ook aanwezig in de lucht, de aarde, de bossen en oceanen,  

Uw naam worde geheiligd, 

door de zorg die we tonen voor uw schepping,  

Uw koninkrijk kome,  

alles wat u maakt is goed,  

Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel  

Uw wil om de aarde te bewerken en te verzorgen  

Geef ons vandaag ons dagelijks brood  

opdat iedereen voldoende mag hebben om het leven in volheid te 

leven.  

Vergeef ons onze zonden  

onze hebzucht, onze uitbuiting, ons gebrek aan zorg voor komende 

geslachten  

Zoals ook wij onze schuldenaars vergeven  

door verzoening met gerechtigheid en vrede  

Leid ons niet in verzoeking  

de verzoeking om heersen over gelijk te stellen aan uitbuiting  

Maar verlos ons van het kwaad  

het kwaad van het vernietigen van uw goede schepping  

Want van U is het koninkrijk  

van U, Heer, niet van ons,  

De kracht en de heerlijkheid 

in het kruis en in de wederopstanding,  

In eeuwigheid, 

U was het begin en U bent het einde.  

Amen  

Dat het zo moge zijn.  

 
Overgenomen uit ECEN liturgical suggestion 2004  
CTBI Eco-Congregation Programme  

Zending en zegen 
 

- wij gaan staan - 
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Slotlied  608 

 

Zegen 

v: … 

allen:    Amen Lied 429 c  

 

 

 

 

 

Muziek   Sonate III deel 1 – Mendelssohn 

 

 

 

Na de viering hopen we elkaar bij de koffietafel te ontmoeten. 
 

Bij de uitgang hangt de zendingsbus. 
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