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 Op de drempel 
 

o Welkom 
 

 Intocht en huldiging 
o Aansteken kaarsen. 

(gemeente staat) 
o Lied 280: 1, 2, 3 

 
o Groet en bemoediging 
v. De Eeuwige zal bij U zijn 
g. Ook bij U is de Eeuwige 
v. Onze hulp is de naam van de Eeuwige 
g. die hemel en aarde gemaakt heeft 
v. die trouw blijft tot in eeuwigheid 
g. nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. 

 
o Drempelgebed (Mag ik dan bij jou, Claudia de Breij) 
Als de oorlog komt,  
En als ik dan moet schuilen, 
Mag ik dan bij jou? 
Als er een clubje komt,  
Waar ik niet bij wil horen, 
Mag ik dan bij jou? 
Als er een regel komt 
Waar ik niet aan voldoen kan 
Mag ik dan bij jou? 
En als ik iets moet zijn, 
Wat ik nooit geweest ben, 
Mag ik dan bij jou? 
 
Mag ik dan bij jou schuilen, 
Als het nergens anders kan? 
En als ik moet huilen,  
Droog jij m’n tranen dan? 
Want als ik bij jou mag, 
Mag jij altijd bij mij. 
Kom wanneer je wilt, 
Ik hou een kamer voor je vrij. 
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Als het onweer komt,  
En als ik dan bang ben, 
Mag ik dan bij jou? 
Als de avond valt,  
En ’t is mij te donker,  
Mag ik dan bij jou? 
Als de lente komt,  
En als ik dan verliefd ben 
Mag ik dan bij jou? 
Als de liefde komt,  
En ik weet het zeker,  
Mag ik dan bij jou? 
 
Mag ik dan bij jou schuilen, 
Als het nergens anders kan? 
En als ik moet huilen,  
Droog jij m’n tranen dan? 
Want als ik bij jou mag, 
Mag jij altijd bij mij. 
Kom wanneer je wilt, 
Ik hou een kamer voor je vrij 
 
Mag ik dan bij jou schuilen, 
Als het nergens anders kan? 
En als ik moet huilen 
Droog jij m’n tranen dan? 
Want als ik bij jou mag, 
Mag jij altijd bij mij 
Kom wanneer je wilt,  
‘k hou een kamer voor je vrij. 
 
Als het einde komt,  
En als ik dan bang ben, 
Mag ik dan bij jou? 
Als het einde komt,  
En als ik dan alleen ben,  
Mag ik dan bij jou? 
 
o Lied 280: 4, 5, 6, 7 
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o Kyriëgebed  (Ramses Shaffy: zing vecht huil, bid, lach werk en bewonder) 
Voor degene in een schuilhoek achter glas  
Voor degene met de dichtbeslagen ramen  
Voor degene die dacht dat-ie alleen was  
Moet nu weten, we zijn allemaal samen  
 
Voor degene met `t dichtgeslagen boek  
Voor degene met de snelvergeten namen  
Voor degene die `t vruchteloze zoeken  
Moet nu weten, we zijn allemaal samen  
 
Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder  
Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder  
Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder  
Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder  
Niet zonder ons  
 
Voor degene met de slapeloze nacht  
Voor degene die `t geluk niet kan beamen  
Voor degene die niets doet, die alleen maar wacht  
Moet nu weten, we zijn allemaal samen  
 
Voor degene met z`n mateloze trots  
In z`n risicoloze hoge toren  
Op z`n risicoloze hoge rots  
Moet nu weten, zo zijn we niet geboren  
 
Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder  
Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder  
Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder  
Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder  
Niet zonder ons  
 
Voor degene met `t open gezicht  
Voor degene met `t naakte lichaam  
Voor degene in `t witte licht  
Voor degene die weet, we komen samen  
 
Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder  
Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder  
Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder  
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Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder  
Niet zonder ons 

 
v. zo zingen wij biddend 
g. 
 

 
 
 
(1x herhalen) 

o Muziek: (Leonard Cohen, Hallelujah) 
Nu, ik heb gehoord dat er een geheim akkoord was 
Dat David speelde en het plezierde de Heer 
Maar jij geeft niet echt iets om muziek, of wel? 
Het gaat zo: de vierde, de vijfde 
In mineur omlaag, in majeur omhoog 
De verbijsterde koning componeert een loflied 
 
Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah 
 
Jouw geloof was sterk, maar je had bewijs nodig 
Je zag haar baden op het dak 
Haar schoonheid en het maanlicht brachten je ten val 
Ze bond je vast aan een keukenstoel 
Ze vernietigde je troon en ze knipte je haar 
En aan je lippen ontlokte ze het loflied 
 
Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah 
 
Je zegt dat ik de naam ijdel gebruikte 
Ik ken de naam niet eens 
Maar als ik dat wel deed, echt, wat gaat jou dat aan? 
Er is een vlammend licht in elk woord 
Het maakt niet uit welke je hebt gehoord 
Het heilige of het gebroken loflied 
Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah 
 
Liefje, ik ben hier eerder geweest 
Ik ken deze kamer, ik heb over deze vloer gelopen 
Ik woonde alleen voordat ik jou kende 
Ik heb jouw vlag op de marmeren boog gezien 
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Maar luister, liefde is niet de één of andere triomftocht 
Nee, het is een koud en heel erg gebroken loflied 
 
Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah 
 
Er was een tijd dat je mij liet weten 
Wat er beneden precies gebeurde 
Maar nou laat je me dat nooit meer zien, of wel? 
Maar ik weet nog dat ik in jou bewoog 
En de heilige duif bewoog ook 
Ja, elke eenzame ademtocht van ons was een loflied 
 
Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah 
 
Misschien is er een God daarboven 
Voor mij is alles wat ik ooit van liefde geleerd schijn te hebben 
Hoe ik iemand neer moet schieten die eerder zijn wapen trok 
Maar dat is geen klacht die je vannacht hoort 
Het is niet het gelach van iemand 
Die beweert het Licht te hebben gezien 
Nee, het is een koud en heel erg eenzaam loflied 
 
Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah 
 
Ik deed mijn best, het was niet veel 
Ik kon niet voelen, dus ik probeerde aan te raken 
Ik vertelde de waarheid, 
Ik kwam niet om je voor de gek te houden 
En ook al ging alles verkeerd 
Ik zal voor de Heer van het Lied staan 
Met niets anders op mijn tong dan een loflied 
 
Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah 
 

 De Schrift gebeden, gelezen en uitgelegd 
 

o Gebed van de zondag 
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o Lezing: (Boney M. By the Rivers of Babylon, psalm 137) 
Bij de rivieren van Babylon, daar zaten we 
Ye-eah, we huilden, toen we aan Sion (het Joodse land-vert.) dachten 
 
Bij de rivieren van Babylon, daar zaten we 
Ye-eah we huilden, toen we aan Sion dachten 
 
Toen de gekken 
Ons wegbrachten in gevangenschap 
Verlangden ze een lied van ons 
Hoe kunnen we Gods lied nu zingen in een vreemd land 
 
Toen de goddelozen 
Ons wegvoerden in gevangenschap 
Verlangden ze een lied van ons 
Hoe kunnen we Gods lied nu zingen in een vreemd land 
 
Laat de woorden uit onze monden en het gepeins van onze harten 
acceptabel zijn in Uw opinie hier vanavond 
 
Laat de woorden uit onze monden en het gepeins van onze harten 
Acceptabel zijn in Uw ogen hier vanavond 
 
Bij de rivieren van Babylon, daar zaten we 
Ye-eah we huilden, toen we aan Sion dachten 
 
Bij de rivieren van Babylon, daar zaten we 
Ye-eah we huilden, toen we aan Sion dachten 
 
Bij de rivieren van Babylon,(donkere tranen van Babylon) 
daar zaten we (Je moet een lied zingen) 
Ye-eah we huilden, (Zing een lied over liefde) 
Toen we aan Sion dachten (yeah yeah yeah yeah yeah) 
 
Bij de rivieren van Babylon,(woeste gedeelten van Babylon) 
Daar zaten we (Je hoort de mensen huilen) 
Ye-eah we huilden, (Moet dat) 
Toen we aan Sion dachten (Ooh, zorg voor de kracht) 
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o Lied 713: 1, 2, 3 
 
o Lezing: The Birds, turn turn turn, Prediker 3) 

Voor alles, (een) beurt, beurt, beurt 
Is er een tijd, (een) beurt, beurt, beurt 
En een tijd voor elk doel onder de hemel 
Een tijd om te worden geboren, een tijd om te sterven 
Een tijd om te planten, een tijd om te oogsten 
Een tijd om te doden, een tijd om te helen 
Een tijd om te lachen, een tijd om te wenen 
 
Voor alles, (een) beurt, beurt, beurt 
Is er een tijd, (een) beurt, beurt, beurt 
En een tijd voor elk doel onder de hemel 
Een tijd om te bouwen, een tijd om af te breken 
Een tijd om te dansen, een tijd om de treuren 
Een tijd om stenen te werpen 
Een tijd om stenen bijeen te rapen 
 
Voor alles, (een) beurt, beurt, beurt 
Is er een tijd, (een) beurt, beurt, beurt 
En een tijd voor elk doel onder de hemel 
Een tijd om lief te hebben, een tijd om te haten 
Een tijd voor oorlog, een tijd voor vrede 
Een tijd die je mag omhelzen 
Een tijd om af te zien van omhelzen 
 
Voor alles, (een) beurt, beurt, beurt 
Is er een tijd, (een) beurt, beurt, beurt 
En een tijd voor elk doel onder de hemel. 
Een tijd om te gewinnen, een tijd om te verliezen 
Een tijd om te verscheuren, een tijd om te bijeen te naaien 
Een tijd voor liefde, een tijd voor haat 
Een tijd voor vrede, ik bezweer je, het is niet te laat 
 

o Overweging 
 

o Orgelspel 
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o Lied 845: 1, 2, 3 
 

o Muziek: (Bob Marley, Redemption Song) 
Oude piraten, ja, ze bestelen me; 
Verkochten me aan de handelsschepen, 
Minuten nadat ze me uit de bodemloze put hadden gehaald. 
Maar mijn hand werd sterk gemaakt 
Door de hand van de Almachtige. 
We gaan voorwaarts in deze generatie 
Triomfantelijk. 
Waarom help je niet met zingen van 
Deze liederen van vrijheid? 
Want alles wat ik ooit zal hebben: 
Verlossingsliedjes; 
Verlossingsliedjes. 
Bevrijd jezelf van geestelijke slavernij; 
Niemand dan wijzelf kunnen onze gedachten vrij maken. 
Wees niet bang voor atoomenergie, 
Want niemand van hen kan de tijd doen stoppen. 
Hoelang zullen ze onze profeten blijven doden, 
Terwijl wij er naast staan en kijken? Ooh! 
Sommigen zeggen dat het erbij hoort: 
We moeten het boek compleet maken.  
 
Waarom help je niet met zingen van 
Deze liederen van vrijheid? 
Want alles wat ik ooit zal hebben: 
Verlossingsliedjes; 
Verlossingsliedjes; 
Verlossingsliedjes. 
 
Bevrijd jezelf van geestelijke slavernij; 
Niemand dan wijzelf kunnen onze gedachten vrij maken. 
Wo! Wees niet bang voor atoomenergie, 
Want niemand van hen kan de tijd doen stoppen. 
Hoelang zullen ze onze profeten blijven doden, 
Terwijl wij er naast staan en kijken? Ooh! 
Sommigen zeggen dat het erbij hoort: 
We moeten het boek compleet maken.  
 
Waarom help je niet met zingen van 



 10 

Deze liederen van vrijheid? 
Want alles wat ik ooit zal hebben: 
Verlossingsliedjes 
Alles wat ik ooit zal hebben: 
Verlossingsliedjes: 
Deze liederen van vrijheid, 
Liederen van vrijheid. 
 

 Dienst van delen en gebeden  
 

o Collecte 
 

o Muziek: Mijn gebed 
Dit is uw orgel Heer, 
Dit is uw kerk, 
Ik loop zo maar binnen Heer, 
Net van mijn werk 
Niet voor de priester Heer, of het antiek 
Ik kom alleen maar Heer, voor de muziek 
 
Is het bezwaarlijk Heer, dat ik hier zit? 
Maakt het wat uit o Heer, dat ik niet bid? 
Ik Ben niet hervormd ofzo, niet katholiek 
Ik kom alleen maar Heer, voor de muziek 
 
Ik kom hier vaker Heer, haast elke week 
Nooit bij een zondags dienst 
Nooit voor de preek 
Als je alleen bent Heer, zonder publiek 
Nou dan geniet je meer van de muziek 
 
Ik had een rot dag Heer, 't lukte niet best 
Ik werd door collega`s Heer, ook nog gepest 
Het komt door het orgel Heer, door uw trompet 
Ik kwam haast ongemerkt door tot een gebed 
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o Voorbeden 
Voorganger: zo bidden wij zingend 
Gemeente: 

              
o Stil gebed 

 
o Onze Vader. 
Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden, 
laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden 
op aarde zoals in de hemel. 
 Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. 
Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven 
wie ons iets schuldig was. 
En breng ons niet in beproeving, maar red ons uit de greep van het kwaad. 
Want aan u behoort het koningschap, de macht en de majesteit tot in 
eeuwigheid.  Amen. 

 
o Lied 462: 1, 2, 3, 4, 5, 6. 

 
o Wegzending en zegenbede. 

 
o Zingen: Gezegend gaan wij nu van hier: 

 
 
 


