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Viering :  Johannes aan het woord. 

 

 
 

Welkom 

 

Lezing : Genesis 1 : 1 -5 

 

Aansteken kaars 

 

Lezing : Genesis 1 : 14-18 

 

Lied : Ochtend ontluikt weer   melodie : Morning has broken 

Ochtend ontluikt weer, zoals de eerste 

Roodborstje zingt weer, als was het er pas 

Lof voor de ochtend, lof voor het zingen 

Dag komt tot leven,  nog steeds verrast 

 

Dauw op de bloemen, fonkelt in zonlicht 

Als eens de regen, op gloednieuw gras 

Lof voor de geuren, van landerijen 

Waar lang tevoren, Zijn voetstap was 

 

Aan ons gegeven is deze ochtend 

Heerlijk ontsprongen, uit Edens pracht 

Lof met verheffing voor deze morgen 

Gods nieuwe schepping van deze dag 
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Gebed 

 

Lied bij de Bijbel :  

Gods woord zo dikwijls afgeschreven 

melodie : licht dat ons aanstoot  

 

Gods woord zo dikwijls afgeschreven 

Bestaat niet louter op papier 

Maar komt in vlees en bloed tot leven 

De speelplaats van het heil is hier 

Verborgen vuur, een sterk vermoeden 

Verwaaide flarden van een lied 

Voldoende om de hoop te voeden 

Op ’t heil waarin God zelf voorziet 

 

Over Johannes en zijn evangelie 

 

Lezing : Johannes 1 : 1-4  en  14  

met een paar woorden 

 

lied over woord en daad, melodie : licht dat ons aanstoot 

 

Woord dat ons oproept om te leven 

Woord van de Heer dat leven geeft 

Woord dat aan ieder is gegeven 

Die in het spoor van Jezus leeft 

Wij scholen samen rond de schriften 

De weg wordt voor ons uitgelegd 

Woorden doorbreken onze driften 

Mens Gods uit duister opgedregd 

 

Over Johannes en zijn visioenen,  

inleiding openbaringen 

 

Karel Eykman : openbaring 1 t/m 3 : 7 brieven 
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Lied : over verdriet in de wereld,  licht 48 

 

Blijf dicht bij mij, ‘t wordt donker om me heen 

Zekerheid wankelt, laat me niet alleen 

Als alles lijkt of niemand me meer ziet 

Blijf dan dichtbij mij en verlaat mij niet 

 

Blijf naast me staan, mijn veiligheid verdween 

Als alles weg is, waar kan ik dan heen 

Help me bij ’t dragen van mijn groot verdriet 

Blijf heel dicht naast me staan, verlaat mij niet. 

 

Lezing openbaringen 6 : 1-7 :  De 4 ruiters 

 

Luisteren naar Boudewijn de Groot : Apocalyps 
Wil je dansen, Rosalinde, 
wil je dansen heel de nacht. 
Kom mijn liefste, mijn beminde, 
hierop heb ik lang gewacht. 
Laat mij jou de liefde leren, 
laat ons niet meer wachten want 
morgen moet ik gaan marcheren 
voor het lieve vaderland. 
Morgen moet ik gaan marcheren 
voor het lieve vaderland. 

Maar ik durf niet te dansen, mijn liefste, 
de nacht is zo duister en koud. 
En ik hoor vier ruiters rijden 
daarbuiten door het donkere woud. 
Ze komen op magere paarden, 
ze hebben geen haast en geen tijd. 
Ach, waarom zijn ze gekomen? 
Ik wil er mijn liefste niet kwijt. 

Laat ons lachen, Rosalinde, 
het zal er de wind in de schoorsteen zijn. 
Niemand zal ons beiden vinden, 
drink de liefde en de wijn. 
Niemand zal ons beiden deren, 
vul het glas tot aan de rand. 
Morgen moet ik gaan marcheren 
voor het lieve vaderland. 
Morgen moet ik gaan marcheren 
voor het lieve vaderland. 
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Maar hoor je die hoeven daarbuiten, 
ze rijden over het land. 
En achter de vier ruiters 
staan steden en dorpen in brand. 
Och, kon ik jou toch maar behouden, 
bleef jij maar bij mij voor altijd. 
Maar ik hoor ze nader komen 
en ik wil er mijn liefste niet kwijt. 

Kom mijn kleine Rosalinde, 
het zal er de storm in de bomen zijn. 
Jij bent immers mijn beminde, 
klink en drink de rode wijn. 
Maak je lokken en je kleren 
los en reik mij nu je hand. 
Morgen moet ik gaan marcheren 
voor het lieve vaderland. 
Morgen moet ik gaan marcheren 
voor het lieve vaderland. 

Nooit zal ik meer bij jou gaan liggen, 
de ruiters gaan jou niet voorbij. 
Ze komen mijn liefste halen, 
och kwamen ze ook maar voor mij. 
Het wordt al dag in het oosten, 
mijn liefste, nu is het je tijd. 
Ik hoor vier ruiters rijden 
en ik wil er mijn liefste niet kwijt. 

Dag mijn kleine Rosalinde, 
ik zal aan je denken, dag en nacht. 
Eenmaal zal ik jou weer vinden, 
'k weet dat jij dan op mij wacht. 
Mocht ik soms niet wederkeren, 
schenk een ander dan je hand. 
Nu vaarwel ik moet marcheren 
voor het lieve vaderland. 
Nu vaarwel ik moet marcheren 
voor het lieve vaderland. 

Prince God, waarom moet hij sterven? 
Waarom is de wereld zo wreed? 
Waar komen ruiters gereden, 
vier ruiters met oorlog en leed? 
Waarom laat u mij van hem houden 
als u ons toch hiermee weer scheidt? 
Ik moet er een kind van hem dragen 
en ik wil er mijn liefste niet kwijt. 
 

Lezing en uitleg openbaringen 6 : 12-17  het licht valt weg 
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Karel Eykman openbaring 12 : de vrouw en de draak 

Korte uitleg 

 

Lied van hoop op wending, melodie ‘midden in de winternacht’ 

 

Wat al eeuwen is verteld, waarvan wij ook dromen 

Wat door velen is voorspeld, gaat dat nog eens komen 

Wanneer eindigt toch de nacht, komt de tijd door ons verwacht 

Breekt het licht zich baan, vangt de vrede aan 

God wanneer, ja wanneer, gaan de tijden keren 

En zult U regeren 

 

Wanneer komt de dood niet meer,  telkens tussenbeide 

Liggen leeuw en bokje neer, aan elkanders zijde 

Spelen kind’ren met de slang, is geen mens of dier meer bang 

Wordt het leven waar, voor en met elkaar. 

God wanneer, ja wanneer, gaan de tijden keren 

En zult u regeren 

 

Heer, ontferm u, smeken wij, over heel uw aarde 

Keer de dood en maak ons vrij,  schep een ploeg van zwaarden 

Dan komt vrede in het zicht, wordt uw schepping opgericht 

Daarom zingen wij, dwars door tranen, blij 

Van uw trouw, ja uw trouw en uw eer en glorie 

Eens komt uw victorie!!! 

 

Open ruimte met herdenking Henne Burger 

 

Gebed 

 

Laatste lezing : Openbaringen 21 : 1-5 
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Slotlied :  Jerushalaim 

Er is een stad voor vriend en vreemde diep in het bloemendal 

Er is een mens die roept om vrede, die mens roept overal 

Jerusalaim, stad van God 

Wees voor de mensen een veilig thuis 

Jerusalaim stad van vrede,  breng ons weer thuis. 

 

Er is een huis om in te wonen, voorbij het dodendal 

Er is een vader met zijn zonen, zij roepen overal 

Jerusalaim, stad van God 

Wees voor de mensen een veilig thuis 

Jerusalaim stad van vrede,  breng ons weer thuis. 

 

Er is een wereld zonder grenzen, zo groot als het heelal 

Er is een hemel voor de mensen,  dat hoor je overal 

Jerusalaim, stad van God 

Wees voor de mensen een veilig thuis 

Jerusalaim stad van vrede,  breng ons weer thuis. 

 

Zegenbede 

 

 

Lied : Nu wij uiteengaan  lied 423 

 

Nu wij uiteengaan, vragen wij God, ga met Uw licht voor ons uit 

Nu wij uiteengaan wens ik jou toe 

Ga met God, Vaya con Dios en á Dieu 

 

Voor wie ons lief zijn vragen wij God, ga met Uw licht voor hen uit 

Al onze vrienden wensen wij vrede 

Ga met God, Vaya con Dios en á Dieu 

 

Voor alle mensen in deze stad, vrede en goeds in elk huis 

Voor al wie kwamen onder dit dak 

Ga met God, Vaya con Dios en á Dieu 

 


