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Orgelspel 
Welkomstwoord 
 
ZINGEN op de melodie De dag door Uwe gunst ontvangen (LvK 393) 
 
 Ik ben niet meer bang voor het nachtelijk donker 
 de angst heeft plaats gemaakt voor de hoop. 
 Ik zie nieuwe kansen in ’t sterrengeflonker 
 en licht waar de duisternis ooit me besloop. 
 
 Wie bang is, belemmert de plannen voor morgen, 
 beknot zichzelf voor elk toekomstzicht. 
 Hij laat zich verblinden door pijn en door zorgen 
 en houdt dus de deur naar de oplossing dicht. 
 
 Gooi open die luiken en laat alles binnen: 
 het licht, de lucht en de eeuwigheid. 
 En laat zo een gloednieuwe toekomst beginnen 
 vol angstloze liefde en zekerheid.  
 
 uit: Coot van Doesburg, (2010). Licht 100 liedjes voor iedereen 

 
 
 
GEBED van Hans Bouma: Voor de dieren bid ik U …  
 

Voor de dieren 
bid ik U, 
de dieren die geen dier mogen zijn 
niet kunnen leven naar hun aard 
slachtoffer van onze winzucht, onze consumptiedrift 
als ze maar productief, maar rendabel zijn. 
 

Voor de dieren bid ik U, 
de dieren waarmee eindeloos 
gemanipuleerd wordt. 
De dieren, enkel goed voor experiment.  
 

Voor de dieren bid ik U,  
de dieren die moeten dienen 
louter tot ons vermaak, tot onze meerdere glorie, 
ter bevrediging van onze ijdelheid en pronkzucht. 
 

Voor de dieren bid ik U, 
De dieren weggepest, die uitgemoord worden, 
de laatsten, de overlevenden. 

 
O God, vergeef ons, 
verander ons, 
zodat de dieren 
weer echt dier kunnen zijn 
en wij weer echt mens. 



LUISTEREN Op een dag … gezongen door Hans Beck 
 

 
 
  



LEZING: Openbaring 21: 1-5 (NBV) 
 

Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde 
211Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste 
aarde zijn voorbij, en de zee is er niet meer. 2Toen zag ik de heilige stad, het 
nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen, bij God vandaan. Ze was als een bruid die 
zich mooi heeft gemaakt voor haar man en hem opwacht. 3Ik hoorde een luide stem 
vanaf de troon, die uitriep: ‘Gods woonplaats is onder de mensen, hij zal bij hen wonen. 
Zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn. 4Hij zal alle tranen uit 
hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, 
want wat er eerst was is voorbij.’ 
 

5Hij die op de troon zat zei: ‘Alles maak ik nieuw!’ – Ik hoorde zeggen: ‘Schrijf het op, 
want wat hier wordt gezegd is betrouwbaar en waar.’ –  

 
 
Collecte & meditatief orgelspel – verstild, eenvoudig 
 
GEBEDEN 
Kaarsen ontsteken met op de achtergrond: Oh Lord, hear my prayer 

- De petitie: Stop de kooien, burgerinitiatief dat wordt aangeboden aan de Europese Commissie  
- 10 maart Klimaatmars  
- 20 april Mars op Wereldproefdierendag  
- eigen persoonlijke gebeden 

 

 



SLOTLIED, als zegenwens: Ga met God en Hij zal met je zijn (NLB 416) 
https://nederlandzingt.eo.nl/lied/ga-met-god-en-hij-zal-met-je-zijn/POMS_EO_1386746/ 
 

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.  

 
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.  

 
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.  

 
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.  

 
 
 
 

 
 


