Slotviering
Inspiratiefestival Terschelling

Een vogel uit de hemel

Westerkerk, West-Terschelling
zondag 24 oktober 2021

Slotviering inspiratiefestival
VOORAFGAANDE AAN DE VIERING
Muziek Largo uit Sonate in G BWV 1038 - J.S. Bach
Koor 		 Psalm 19
Tekst Eppie Dam; muziek Willem Blonk

Inzingen van enkele liederen onder leiding van Willem Blonk
Wie gunt mij een wiekslag als een duif? - zie pag. 9
Om warmte gaan wij een leven - zie pag. 8/9
Refrein Glorialied - zie pag. 4

Lied 698

‘Zend uw Geest…’

VOORBEREIDING
Welkom
Bij het licht van de brandende Paaskaars
v

Het licht van Christus en het vuur van de Geest
voor de wereld.

a

AMEN.

(allen gaan, zo mogelijk, staan)

2

Bemoediging
v

Onze verwachting is in de Naam van de Eeuwige,

a

DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.

v

Adem van God, levensadem, zucht van diep verlangen

a

ADEM ONS OPEN

v

en blijf ons trouw

a

AL ONZE DAGEN EN NACHTEN. AMEN.

Lied 680

1, 2 en 4 ‘Kom, Heil’ge Geest, Gij vogel Gods’

4. Hoor, heilige Geest, wij roepen U!

2. Waar Gij niet zijt, is het bestaan,
		

is alle denken, alle doen

Kom, wees aanwezig in het woord;

		

zo leeg en woest, zo dood, als toen

wek onze geest, opdat hij hoort,

		

Gij, Geest, nog niet waart uitgegaan.

wek ons tot leven, hier en nu.

Groet
v

De Eeuwige is met u,

a

OOK MET U IS DE EEUWIGE!

(allen gaan zitten)

Roep om ontferming en om de Geest ‘Hierheen Adem’
Tekst Huub Oosterhuis, Liedboek p. 1143
Hierheen, Adem, steek mij aan,

Welkom armeluisvader

stuur mij uit jouw verste verte

welkom opperschenker

golven licht.

welkom hartenjager.
3

Beste tranendroger

maar jij maakt schoon.

lieve zielsbewoner

Verflenst mijn bloem – geef water

mijn vriend mijn schaduw.

zalf mijn wonden.

Even rusten

Stijf sta ik, toegang verboden,

voor tobbers en zwoegers, voor

ijzig. Ontdooi mij, koester mij.

krampachtigen een verademing, ben je.

Vreemd ga ik, zoek mij.

Onmogelijk mooi licht,

Ik zeg ja jij, doe nee.

overstroom de afgrond

Vergeld mijn twijfel met vriendschap

van mijn hart, jou zo vertrouwd.

zeven maal duizend maal.

God ben jij, zonder jou

Niets ben ik zonder jou.

is alles nacht en ontij,

Dood wil ik naar jou toe.

wreedheid, schuld,

Dan zal ik lachen.

Glorialied

‘Gloria, gloria, gloria, ere wie ere toekomt’

Uit: Ordinarium Alle Geluk
coupletten: koor; refrein: allen
a

1

4

God is goed als geen ander,

		

de Enige kiest voor ons,

		

voor allen die vrede zoeken.

		

Hemel en aarde, zingt:

a		

Gloria ...

2

Dank ook Jezus, de Christus,

3

Geest van liefde, gezegend,

		

Messias, Gods evenbeeld,

		

een levende kracht in ons,

		

voor allen geboren naaste.

		

in allen de roep om vrede.

		

Hemel en aarde, zingt:

		

Hemel en aarde, zingt:

a		

Gloria ...

a		

Gloria ...

RONDOM HET WOORD
Van horen zeggen
Lezing

Genesis 1, 1 - 2

In het duister
Lied 701

‘Zij zit als een vogel’

1 vrouwen; 2 allen; 3 mannen; 4 allen

2

Zij zweeft boven zee, zweeft boven de bergen,

		

zoekend naar een plaats onder de hemelboog;

		

zij rust in de schoot, wachtend op het wonder

		

dat zich daar ontvouwt, verborgen voor ons oog.

3

Zij danst in het vuur, schouwspel zonder weega,

		

maakt de tongen los, taal en getuigenis

		

bekeert, inspireert al wie naar haar luistert;

		

niets brengt haar tot zwijgen, vurig als zij is.

5

4

Want zij is de Geest, een met God in wezen,

		

gift van de Verlosser aan zijn aardse bruid;

		

de sleutel is zij, toegang tot de schriften,

		

vogel uit de hemel, witte vredesduif.

Lezing

Genesis 8, 6 - 12

Lied 163b 1, 2, 3 ‘Zeshonderd jaar is Noach oud’
Coupletten door koor; laatste vier regels door allen

6

2

Van alle dieren die bestaan

3

De regen valt, de vloed komt op

		

mogen er twee de ark in gaan.		

		

Daar komen ze gelopen,

		

tot aan de hoogste heuveltop.
Maar Noachs ark kan drijven,

		

gevlogen en gekropen:

		

zo zal in leven blijven:

		

de aap en de ever,

		

de uil en de emoe,

		

de beer en de bever,

		

de zwaan en de zeboe,

		

de krekel en de mier,

		

de ekster en de kauw,

		

de gekko en de gier,

		

de panter en de pauw,

		

de kikker en de kakkerlak,

		

de eland en de olifant,

		

de hamster en de huisjesslak. 		

		

En helemaal vooraan

		

En heel gedwee en tam

		

kraait de haan.

		

is het lam.

		

		
Alleen de vissen gaan niet mee,

De zon, de sterren en de maan

		

die blijven in de grote zee.

		

die blijven aan de hemel staan.

		

de vissen hebben vinnen,

		

Die zullen weer gaan schijnen

		

die hoeven niet naar binnen. 		

de gibbon en de goudfazant.

als 't water gaat verdwijnen.

Achtste dag
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Lied 163b

4

‘Zeshonderd jaar is Noach oud’

door allen
En dan komt eindelijk de dag		

de pijlstaart en de pelikaan,

		

4

dat Noach weer naar buiten 		
mag.

de luiaard en de leguaan.

		

Hij wil zijn redding vieren

		

En boven alles uit

		

met alle lieve dieren:

		

zweeft de duif.

		

de eend en de ibis,

		

Ontroerd kijkt Noach naar omhoog

		

de fuut en de fitis,

		

en ziet de eerste regenboog,

		

de buffel en de rat,

		

een teken in de wolken:

		

de kever en de kat,

		

God zegent alle volken.

Lezing

Hooglied 2, 10 - 14

Koeren
Lied

‘Om warmte gaan wij een leven’

Uit: Verzameld Liedboek. Tekst Huub Oosterhuis; Muziek Wilfred Kemp
1 allen; 2 koor; 3 allen

8

2

Om zachtheid gaan wij een leven

3

Om liefde gaan wij een leven

gaan wij onder de nachtt

		

sterven wij dood na dood

kruipen wij onder de hemel om

		

wagen de verste wegen om

		
woorden gaan wij een leven om lachen
en

jou, op hoop van zegen, mijn liefde, mijn

zoenen zacht. Mensje daar in de

		

reisgenoot. Dalen van zwarte

verte waar snelt je voetstap heen?

		

aarde, bergen van hemelsblauw

Waar zachtheid is te vinden daar

		

om alles ga ik dit leven om

snellen mijn voeten heen.

		

alles of niets met jou.

Lezing

Marcus 1, 9 - 11

Glijvlucht
Acclamatie Lied 332

‘Heer, laat uw woord spreken’

1 koor; 2 allen

Verkondiging
Lied

‘Wie gunt mij een wiekslag’ - driestemmig canon

Tekst Psalm 55:7, Naardense Bijbel; Muziek Willem Blonk
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GEBEDEN EN GAVEN
Dank- en voorbeden, in afwisseling met lied 698 ‘Zend uw Geest’

Stil gebed
Onze Vader
Inzameling van gaven
Deze collecte is bestemd voor Vluchtelingenwerk Nederland - Bescherming Afghaanse
vluchtelingen; de deurcollecte is bestemd voor de Westerkerk.

Koorzang

Rejoice in the Lord alway - George Rathbone

Laat de Heer uw vreugde blijven;
ik zeg u nogmaals: wees altijd verheugd.
Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt
en dank Hem in al uw gebeden.
Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat,
uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren.
Laat de Heer uw vreugde blijven;
ik zeg u nogmaals: wees altijd verheugd.
Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt
en dank hem in al uw gebeden.
Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat,
uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren.
Verblijdt u altijd in de Heer, ik zeg u nogmaals: verblijdt u!
(Uit Filippenzen 4)
10

OP WEG GAAN
(allen gaan staan)

Slotlied 687 1, 3 en 2

3

‘Wij leven van de wind’

Wij teren op het woord,

2

Wij delen in het vuur

		

het brood van God gegeven, 		

dat neerstrijkt op de hoofden,

		

dat mededeelzaam is

de vonk die overspringt

		

en kracht geeft en nieuw leven.		

op allen die geloven.

		

Dus zeg en zingt het voort,

		

Vuurvogel van de vloed,

		

geef uit met gulle hand

		

duif boven de Jordaan,

		

dit manna voor elk hart,

		

versterk in ons de gloed,

		

dit voedsel voor elk land.

		

wakker het feestvuur aan.

		

Wegzending en zegen, door allen beaamd met ‘Amen, amen, amen’

Koorzang

‘Hallelujah’ – Milk & Honey (Songfestival 1979)

Arrangement: Jetse Bremer
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Met medewerking van
ds. Christien Crouwel, algemeen secretaris Raad van Kerken in Nederland
ds. René de Reuver, scriba Protestantse Kerk in Nederland
Kees Dekker, ouderling
Daniëlle en Dick de Graaff, fluit en viool;
Hans de Jong, orgel; Tim van Oijen, piano;
Koor Hemelsbreed en de Open Hof Cantorij uit Rotterdam
onder leiding van Willem Blonk

Liederen
Alle liederen in de viering komen uit Liedboek. Zingen
en bidden in huis en kerk, tenzij anders aangegeven.

Vrijwillige bijdrage
Een bijdrage aan het oecumenische werk
van de Raad van Kerken in Nederland stellen
we bijzonder op prijs. Als u mobiel kunt
bankieren, kunt u ook snel en eenvoudig
een bedrag overmaken met behulp van
de QR-code hiernaast. Richt daarvoor de
camera van uw mobiele telefoon op de
code en tik op de aanwijzing die verschijnt
in uw scherm. U wordt naar een veilige
betaalomgeving geleid, van waaruit u uw betaling kunt doen. U dient zelf het
bedrag aan te passen.
U kunt ook uw bijdrage overmaken naar IBAN NL46 INGB 0000 3221 05 t.n.v.
Raad van Kerken in Nederland
Welke methode u ook prefereert: Hartelijk dank voor uw gulle gave!
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Teksten slotviering Inspiratiefestival Terschelling, 24 oktober
2021
Behoort bij liturgieboekje

RONDOM HET WOORD
Van horen zeggen
Misschien hebt u van mij gehoord, misschien ook niet.
Wellicht kent u mij uit de verhalen die u als kind verteld of voorgelezen zijn,
of die u, later, zelf bent gaan lezen…
Maar de kans is groot dat ik u nooit erg ben opgevallen.
Dat is begrijpelijk.
Al heb ik hier en daar een mooie bijrol mogen spelen,
een centrale figuur ben ik nooit geweest.
Daar zit ik trouwens niet mee.
Ik sta niet zo graag in het middelpunt.
Ik bekijk de zaken liever van een afstandje.
Dat is mijn natuur…
Maar ook al viel ik misschien niet op ik was er vaker bij dan u denkt.
Luister.

Lezing: Genesis 1, 1 en 2
In het begin schiep God de hemel en de aarde.
De aarde was woest en doods,
duisternis lag over de oervloed,
En over het water zweefde Gods geest.

In het duister
Alles is duister...
Ik kan mezelf niet zien, zo donker is het.

Ik zweef. Of is het een vrije val?
Onder mij, onzichtbaar, hoor ik de kolkende wateren.
Verder complete duisternis.
Ik voel alleen de wind die mij draagt en voortstuwt.
Hoe vind ik hier een plek om te landen?
Ik ben een duif - geen watervogel…
Kan iemand iets doen?
Kan iemand licht maken?
Een Woord spreken dat deze duisternis verdrijft?

Lied 701
Genesis 8, 6 -12
Na verloop van veertig dagen deed Noach het venster dat hij in de ark had
aangebracht open en liet de raaf los.
Deze bleef heen en weer vliegen tot de aarde droog was.
Vervolgens liet hij een duif los om te zien of het water op het land verder
gedaald was.
Maar de duif kon nergens een plekje vinden waar ze neer kon strijken om te
rusten
en kwam bij hem terug in de ark, want overal op de aarde was nog water.
Hij stak zijn hand uit, pakte haar en nam haar weer bij zich in de ark.
Hij wachtte nog zeven dagen en liet de duif toen opnieuw los.
Tegen de avond kwam ze bij hem terug - met een jong olijfblad in haar
snavel.
Toen wist Noach dat het water op de aarde verder gedaald was.
Weer wachtte hij zeven dagen en daarna liet hij de duif nogmaals los.
Ze kwam niet meer bij hem terug.

Lied 163b, 1, 2 en 3
Achtste dag
Nee, die raaf kwam niet meer terug.
Noach liet hem gaan en hij verdween, de vrijheid tegemoet.

Raven eten namelijk alles.
Ook dat wat zoal aanspoelt…
Wij duiven zijn kieskeuriger.
Wij eten alleen plantaardig voedsel
zoals zaden, knoppen en bladeren.
Ik moest het dan ook opgeven, die eerste keer dat Noach mij losliet.
Want waar ik ook vloog: niets dan water en modder.
En zoals ik al zei: Ik ben geen watervogel. Noch een moddervogel.
Maar die tweede keer, zeven dagen later,
vond ik dat jonge boompje waarop ik kon landen.
En daaraan die paar groene, verse blaadjes.
Zou ooit een duif een belangrijker boodschap hebben overgebracht
dan ik op die achtste dag?
Zo licht als dat olijfblaadje zelf was, zo gewichtig was zijn betekenis:
Kijk, Noach, een nieuw begin!
Het water trekt zich terug, de aarde komt weer tot leven!

Lied 163b, 4
Hooglied 2, 10 – 14
Mijn lief roept mij toe:
‘Sta op, vriendin!
Mooi meisje, kom!
Kijk! De winter is voorbij,
Voorbij zijn de regens, weggegaan.
De bloemen zijn verschenen op het veld,
nu breekt de zangtijd aan,
het koeren van de duif klinkt op het land.
De vijgenboom is al vol vruchten,
de wijnstok rankt en geurt.
Sta op, vriendin!
Mooi meisje, kom!
Mijn duif in de rotskloof,

verscholen in de bergwand,
laat mij je gezicht zien,
laat mij luisteren naar je stem,
want je stem is zo lieflijk,
je gezicht zo bekoorlijk.’
Koeren
Elk seizoen is mij lief, maar het liefste is mij de lente,
als de regens voorbij zijn.
Want sinds die zondvloed… Nou ja, dat begrijpt u wel.
Als de lente komt, vind je mij meestal in en om de velden
in de buurt van de mensen.
Je zou me met recht en reden een mensenvogel kunnen noemen.
Daar waar zij zaaien en maaien
valt voor mij vaak een graantje mee te pikken.
Dan kun je me horen koeren van genoegen.
Al koer ik, om eerlijk te zijn, vooral om andere redenen.
Ook een duif wil niet alleen door het leven gaan tenslotte…
Is dat niet waar iedereen naar verlangt, of je nu mens bent of duif:
Een metgezel aan je zijde?

Lied: Om warmte gaan wij een leven
Marcus 1, 9 - 11
In die tijd kwam ook Jezus daarheen, vanuit Nazaret, dat in Galilea ligt,
en liet zich door Johannes dopen in de Jordaan.
Op het moment dat Hij uit het water omhoogkwam,
zag Hij de hemel openscheuren en de Geest als een duif op zich neerdalen,
en er klonk een stem uit de hemel:
‘Jij bent mijn geliefde Zoon, in Jou vind in vreugde.’

Glijvlucht
Het was de mooiste glijvlucht die ik ooit gemaakt heb.
Van eindeloos hoog in een strakke, sierlijke baan
tot op de schouder van die man in de rivier.
Er stonden allerlei mensen te kijken.
De een na de ander ging kopje onder en kwam weer boven Even van de aarde verdwenen en daarna weer opgericht.
En op de schouder van die ene landde ik.
De omstanders lazen er een boodschap in.
Maar eigenlijk was ik zelf die boodschap.
Want ik ben een mensenvogel, maar ook een hemelvogel.
‘Gij komt van alzo hoge, van alzo veer…’
Zo daalde ik neer, om te inspireren.
Alsof ik God bij de mensen bracht,
als zijn ademtocht.
Tastbaar, beeldend, bijna grijpbaar…

Acclamatie lied 332
Verkondiging
Lied: Wie gunt mij een wiekslag…

GEBEDEN EN GAVEN
Dank- en voorbeden
Acclamatie: Zend uw Geest
Eeuwige, bron van ons bestaan,
Wij danken u voor uw Geest die telkens weer waait
waar mensen in uw Naam samen zijn.
Wij danken u voor deze dagen op Terschelling.
Voor de nieuwe impulsen die we mochten ontvangen,

voor de mensen die we mochten ontmoeten,
voor de saamhorigheid die we mochten ervaren.
Wij bidden u voor alle werkers in uw wijngaard.
voor ieder die zich inzet voor uw koninkrijk
in onze kerken en daarbuiten.
Voor uithoudingsvermogen én ontspanning
Voor creativiteit én bezonnenheid
Voor moed én berusting waar nodig.
Want van ú is de toekomst
kome wat komt…
Daarom bidden wij u:

Acclamatie
Wij bidden voor ontheemden,
voor vluchtelingen,
voor allen die huis en haard moesten achterlaten
omdat zij hun leven niet veilig waren
of omdat zij geen enkel perspectief meer hadden op een menswaardig
bestaan.
Ontferm u over hen.
Geef dat zij de hoop niet verliezen.
Ontferm u over ons,
opdat wij ruimte vinden voor ontheemden en voor vreemden
om hen in uw naam te ontmoeten,
en te zien als net zulke kostbare mensenkinderen als wijzelf.
Geef politici wijsheid en moed om daadwerkelijk zich in te zetten
voor een menswaardig bestaan juist ook voor de meest kwetsbaren.
Daarom bidden wij u:

Acclamatie
Wij bidden voor de oecumene,
lokaal, landelijk en wereldwijd.
Dat we als kerken groeien in wederzijds vertrouwen.
Dat we elkaars vormen en gebruiken leren respecteren
als veelkleurige uitdrukkingen van geloof, hoop en liefde.

Dat we onze krachten leren bundelen
om te werken aan een wereld waar ieder kan wonen in vrede en veiligheid
en om zorg te dragen voor ons gemeenschappelijke huis:
de aarde, uw schepping.
Want úw wil geschiede…
Daarom bidden wij u:

Acclamatie
Wij bidden voor al die plekken op aarde
waar het bestaan, net als in den beginne, woest en doods is.
Kom met uw Geest,
roep het licht tevoorschijn in onze duisternis.
Schijn met uw licht tot in de kieren van ons hart
en doorwaai onze kleine geest
met uw heilige Geest.
Daarom bidden wij u:

Acclamatie
In de stilte van dit moment leggen wij u voor wat leeft in ons eigen hart
en een ander niet voor ons kan zeggen…

Stil gebed
……….
Teks ten dui f : Pi eter F l a ch en Chri s ti en Crouw el

