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Orgelspel   
 
 
Opening en mededelingen door de kerkenraad 
 
 
 
Drempeltekst – psalm 72 
 

Er zou van godswege een koning, 
een koning komen – een koning! 
Om orde te stellen op zaken: 
onkreukbare rechtspraak voor allen, 
opgetild de vernederden, 
vreemdelingen geëerbiedigd 
mensenrechten gewaarborgd: 
van godswege een koning. 

 
Vrede de bergen de dalen 
vrede het graan op de akker 
schoven gerechtigheid …. 
Vrede de kopermijnen 
vrede de olievelden 
vrede de zwanenmeren 
vrede de regenwouden 
(vrede de Oekraïne en vrede Rusland) 
vrede de naam van die koning,  
moge zijn koninkrijk bloeien, 
vrede voor jou en voor jou. 

     Psalm 72 vrij – Huub Oosterhuis 
 
Ontsteken van de vredeskaars 
 
 Allen gaan staan – indien mogelijk 
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Lied om vrede - De wereld houdt haar adem in  
(t. Franck Ploum/m. Antoine Oomen / Liedboek 924)  

 

  
 

Kom Geest van liefde en van moed  
open het hart van diegenen 
voor wie geen leven er toe doet,  
die liefde doet verstenen. 
Laat jouw Woord in hen binnen gaan  
dat toch tot bloei mogen komen  
steden van eeuwige vrede. 
 
Dat wij niet lopen in de ban 
van steeds weer oorlogswerken. 
Maar dromen blijven dat het kan 
eind aan het recht van de sterken. 
Jouw droom die ooit wordt waargemaakt  
geluk groeit op de aarde 
niemand die vlucht voor een wapen. 

 
  2 maart 2022 – Om vrede en vredeskracht in Oekraïne en Rusland 
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Allen gaan weer zitten 
 

Ten geleide  
 

Stilte 
 

Psalmgebed  - “Aanklacht tegen u” (psalm naar Amos) 
 

v. Aanklacht tegen u, 
gij die uitbuit de aarde, 
de schepping vernietigt. 
 

Aanklacht tegen u. 
 

v. Gij die de prijs door de armsten laat betalen. 
Gij die feest viert met de winst van uw onrecht. 
Gij die schuld afkoopt met een schijntje 
en de armen wegstuurt met lege handen. 
 

Aanklacht tegen u, 
gij die uitbuit de aarde. 

 

v. Allen die meelopen zonder denken 
en kopen wat met bloed is gemaakt. 
Allen die niet horen de roep van de aarde, 
gij die de afgrond niet wilt zien. 
 

Aanklacht tegen u, 
gij die de schepping vernietigt. 

 

v. Open uw oren voor wie tot u roepen, 
zij die de stem van de aarde vertolken. 
Wees niet halsstarrig, kom tot inzicht, 
open uw hart, kom tot inkeer. 

 

Gij die uitbuit de aarde, 
de schepping vernietigt. 
wees niet halsstarrig, kom tot inzicht, 
open uw hart, kom tot inkeer. 
 
 
Lied 322 Die chaos schiep  
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Een vreemde in de nacht 
Naar de toespraak van Opperhoofd Seattle 
 

Een vreemde, die komt in de nacht   
en van het land neemt wat hij nodig heeft. 
Hij mishandelt zijn moeder, de aarde  
en zijn broeder de lucht ziet hij als koopwaar, 
die hij kan uitbuiten en weer verkopen  
als waren het goedkope kralen. 
Zijn honger vreet de aarde kaal  
laat niets meer achter dan een woestijn. 
 
Wij zijn een deel van de aarde  
en de aarde is een deel van ons. 
De geurende bloemen zijn onze zusters,  
rendier, paard en adelaar, onze broeders. 
De schuimkoppen in de rivier,  
het sap van de weidebloemen,  
het zweet van de pony en van de mens –  
het is allemaal van hetzelfde geslacht. 
 
Hoe kun je de lucht bezitten? 
De rivieren en het land verkopen? 
Jij bent deel van hetzelfde geheel 

 
 
Om wat misdaan wordt 
tekst: Huub Oosterhuis – m. Scheur toch de wolken 
 

Om wat misdaan wordt, ziende blind, 
aan grond en lucht, dier en mensenkind, 
weeklaagt de aarde, afgeknecht 
zij schreeuwt om nieuw geboorterecht. 
 
Wij vluchten weg, wij horen niet. 
Wij spelevaren in doodsgebied; 
de tijd zo kort, de druiven zoet, 
dus pluk de dag, na ons de vloed. 

 



 6 

Geen taal die nog wat hoop vertolkt, 
over ons heen daalt een zwarte wolk. 
De regen stroomt, het water stijgt, 
een vloed van wee die ons wel krijgt. 
 

Wij zullen worden afgedaan 
en niets begrijpend ten onder gaan, 
met man en macht, met vuur en zwaard. 
Wij zijn geen nieuwe aarde waard. 
 

Kiest Gij het leven of de dood? 
O God, ontketen in onze schoot 
een kind dat doet gerechtigheid, 
een nieuwe mens, een nieuwe tijd. 

 
 
Psalm 8 – vrij       
 

Onbegonnen naam onnoembaar wie 
laag of hoog in welke aarde-uithoek wie? 
 

Hemel majesteitelijke mantel 
fonkelende myriaden – 
wie? 
Die uit de mond van kinderen 
een sterkte bouwt, een burcht van zangen 
waar zij hun schenders ontkomen, 
die. 
 

Als ik de hemel schouw, 
zon maan sterren daar gewrocht: 
wie zijn wíj dan 
dat aan ons gedacht zou worden, 
mens wie ben je dat je wordt geweten? 
 

Godendochters zijn wij en zonen 
gekroond met onzienlijke kronen, 
In verfijnde lichamen gekleed. 
 

En heel de aarde uitgespreid aan onze voeten 
tot in de verste verten, 
dat wij haar behoeden. 
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Kudden schapen, stoeten vee 
met de beesten in het wild tezamen 
vogels langs de hemelbanen 
vissen flitsend langs de lanen van de zee. 
 
Onbegonnen naam onnoembaar jij 
wie jij 
laag of hoog in welke aarde-uithoek jij 
wie jij?  

 
Lied 216  Dit is de morgen 
 
Toespraak        
 
 
Orgelspel 
 
 
Lied 981 Zolang er mensen zijn op aarde 
 
Voorbede en stil gebed 
 
Onze Vader 
 
  Gemeente gaat staan – indien mogelijk 
 
Klimaatlied c.1 
(t. Herman Koetsveld - m. Zomaar een dak / Liedboek 276) 
 

Wij hier bijeen, samengekomen 
mensen van stem en tegenstem. 
Dat wij vandaag vol mogen stromen 
Geestkracht ervaren en met klem 
horen doorleven weten van ‘nu!’ 
De aarde roept ons aan 
een nieuwe weg te gaan. 
 
Afscheid en Zegenbede 
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Vervolg Klimaatlied c.2 en 3 
(t. Herman Koetsveld - m. Zomaar een dak / Liedboek 276) 
 
De schepping die kreunt, 
kraakt in haar voegen 
drager van leven uitgeput. 
Zo uit balans, voeden wordt zwoegen: 
wie zal het zijn die haar beschut? 
Wassende waters, droogte en vuur, 
de aarde klaagt ons aan 
om zo niet door te gaan 
 
In hemelsnaam, zorg voor de aarde, 
omkeer van alles, iedereen. 
God’lijke roep van grootse waarde  
toekomst bezieling zo bijeen. 
Mensen voor morgen antwoord vandaag 
De aarde kijkt ons aan: 
Wil jij ook op gaan staan? 
 
 
Orgelspel 
 
 

Collecten bij de uitgang 
 

 


