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Orgelspel   
 
 
Opening en mededelingen door de kerkenraad 
 

Allen gaan staan – indien mogelijk 
 
Openingslied - Bundel 14 - Klimaatlied c.1 
 
Drempeltekst  
 

Kom met jouw woord van wijsheid 
geef mij richting maak mij vrij.  
Jij die de stem versterkt van allen 
die deze aarde willen behoeden 
en haar in verbondenheid dragen. 
 

    (uit: De schreeuw van de aarde) 
 

Allen gaan weer zitten 
 
Vervolg Bundel 14 - Klimaatlied c.2 en 3 
 
Ten geleide – stilte - gebed 
 

 
Lied 322 - Die chaos schiep  
 
Ecologische bekering 
Het is nodig om een gezonde relatie met de schepping te ontwikkelen als 
dimensie van een ecologische en integrale bekering van ieder persoon. Wij 
zijn opgegroeid met het idee dat wij haar eigenaar en heer waren, bevoegd 
om haar te plunderen. Het geweld dat in het hart van de mens aanwezig is, 
wordt ook zichtbaar in de ziektesymptomen die wij in de bodem, het water, de 
lucht en de levende wezens gewaarworden. Daarom treffen we onder de 
meest in de steek gelaten en slecht behandelde armen ook onze onderdrukte 
en verwoeste aarde aan, die “kreunt en barensweeën lijdt” (Rom. 8, 22).  
 

Wat voor soort wereld willen wij doorgeven aan hen die na ons komen, aan de 
kinderen die aan het opgroeien zijn? Wij zijn de eerste verantwoordelijken om 
een planeet door te geven die bewoonbaar is voor de mensheid die na ons zal 
komen en voor al wat leeft.  
 

    Paus Franciscus – Laudato Si’ 
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Bundel 11 - Om wat misdaan wordt 
 
Psalm 148 
 

Eer en lof aan die Ene. 
Hemelhoog ons juichen. 
Lof aan God die is en was  
Zing: Alleluia.  
   
Looft de Ene 
zon en maan en fonkelsterren 
hemel der hemelen 
waterpartijen roept lof. 
   
Looft de Ene 
hagel, vuur en vloed van eeuwen  
sneeuw en rook, storm en berg 
heuvels en bomen roept lof. 
 
Looft de Ene 
wild en vee en al wat kruipt  
gevleugeld en gearmd  
alles wat ademt roept lof. 
  
Zing lof dat je bestaat  
dat je bent en mag zijn  
gekend in dit machtig geheel. 
 
Koningen, vorsten en machten  
groten der aarde  
meisjes en jongens 
ouden van dagen 
zing lof dat je bestaat.  
 
Alleen de Ene is verheven 
de Naam geeft glans 
aan hemel en aarde 
de Ene draagt wat is 
wat leeft en ademhaalt. 
 
 

Eer en lof aan die Ene. 
   

Hertaling Franck Ploum (De schreeuw van de aarde) 
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Lied 216 - Dit is de morgen 
 
Toespraak        
 
Orgelspel  Trio in g kl.t. G.F. Handel (1685-1759) 
 
Lied 981 - Zolang er mensen zijn op aarde 
 
Voorbede en stil gebed 
 

Onze Vader 
 

  Gemeente gaat staan – indien mogelijk 
 
Slotlied - Bundel 34 – Aan onszelf teruggegeven C.1 en 2 
 

Afscheid en Zegenbede 
 

Deze aarde  
heilige grond        
 

Deze aarde  
die alles draagt 
en bergt in haar schoot  
voortbrengt 
al wat leeft en is. 
 

Dat wij haar behoeden 
en behouden 
dat wij ons bekeren  
dat wij leven. 
 

Dat wij haar behoeden 
en behouden 
dat wij ons verbinden 
dat wij leven. 
 

Dat wij aarde en elkaar  
behoeden en behouden. (uit: De schreeuw van de aarde) 

 
Vervolg Bundel 34 – Aan onszelf teruggegeven C.3 en 4 
 
Orgelspel Fantasia in C gr.t. BWV 570.   J.S. Bach (1685-1750) 
 

Collecten bij de uitgang 


