Tentdienst Marken
22 juni 2008

Thema:
“Ik zou wel eens willen weten”
Voorganger: ds. Cornelis Visser
M.m.v. het koor Forever young uit Volendam

Woord van welkom
We zingen: Zomaar een dak, boven wat hoofden
(melodie: Gezang 415 Komt nu met zang)
Zomaar een dak boven wat hoofden,
deur die naar stilte openstaat.
Muren van huid, ramen als ogen
speurend naar hoop en dageraad.
Huis dat een levend lichaam
wordt als wij er binnengaan
om recht voor God te staan.
Vrede voor jou, hierheen gekomen,
zoekend met ons om mens te zijn.
Jij maar alleen, jij met je vrienden,
jij met je last, verborgen pijn.
Vrede, genade, God om je heen,
vergeving, nieuwe moed
voor jou en iedereen.
Gij die ons kent, Gij die ons aanvoelt
Gij die de hele wereld draagt:
Kom naar ons toe, leer ons te leven,
help ons te zien wat ieder vraagt, tijd om te leven, kans om te zijn’
een plek om nu en ooit
gezien, aanvaard te zijn.

From a distance we all have enough And no one is in
need.
And there are no guns no bombs and no disease
No hungry mouths to feed
From a distance we are instruments
Marching in our common land
Playing songs of hope playing songs of peace
They’re the songs of every man
God is watching us God is watching us
God is watching us from a distance.
From a distance you look like my friend
Eventhough we are at war
From a distance I just cannot comprehend
Where all this fighting is for
From a distance there is harmony
And it echo’s through the land
And it’s the hope of hopes, it’s the love of loves
It’s the hart of every man (every man)
It’s the hope of hopes, it’s the love of loves
This is the song of every man
And God is watching us God is watching us
God is watching us from a distance
Oh God is watching us God is watching us
God is watching us from a distance.

Votum en groet
Inleiding op het thema
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Slotlied: Gezang 480 vers 1, 3 en 4
1. Gij hebt, o Vader van het leven,
de aarde aan de mens gegeven,
het land, de zee is zijn domein.
Gij hebt hem aan het woord doen komen
om tussen werk’lijkheid en dromen
getuige van uw Geest te zijn.
3. Hij overmant de wilde dieren,
vaart uit op zeeën en rivieren,
doorzoekt der aarde donk’re schoot.
Ja, hij snelt voort op hoge winden
om de allerlaatste grens te vinden.
Zo vindt hij onverhoeds de dood.
4.

Door een geheimenis omsloten,
door alle dingen uitgestoten,
gaat hij op alle dingen in.
Alleen uw woord geeft aan zijn falen,
zijn rustloos zoeken en verdwalen
een onuitsprekelijke zin.

We luisteren naar het lied Ik zou wel eens willen
weten
Ik zou wel eens willen weten:
waarom zijn de bergen zo hoog?
Misschien om de sneeuw te vergaren
En het dal voor de kou te bewaren
Of misschien als een veilig stut voor de hemelboog
Daarom zijn de bergen zo hoog.
Ik zou wel eens willen weten:
waarom zijn de zeeën zo diep?
Misschien tot geluk van de vissen
Die het water zo slecht kunnen missen
Of tot meerdere glorie van God die de wereld schiep
Daarom zijn de zeeën zo diep.
Ik zou wel eens willen weten:
waarom zijn de wolken zo snel?
Misschien dat het een les aan de mens is
Die hem leert hoe fictief een grens is
En misschien is het ook maar eenvoudig een engelenspel
Daarom zijn de wolken zo snel.

Zegen
Forever young zingt From a distance (Bette Midler)
From a distance the world looks groun and ream
And the snow-capped mountain wide
From a distance the ocean meets the stream
And the eagles takes to fly
From a distance there is harmony
And the echo’s through the land
It’s the voice of hope It’s the voice of peace
It’s the voice of every man.
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Ik zou wel eens willen weten: waarom zijn de
mensen zo moe?
Misschien door hun jachten en jagen
En misschien door hun tienduizend vragen
En ze zijn al zo lang onderweg naar de vrede toe –
Daarom zijn de mensen zo moe.
Forever Young zingt: 72 Boeken en Onderweg
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72 BOEKEN
Kent u dat verhaal, dat zomaar eens begon
sinds zolang geleefd en voortgezegd
Een verhaal van mensen zoekend naar hun bron
woord na woord het leven vastgelegd
Langzaam een idee van mensen met elkaar

die gezamenlijk iets beleefden,
op oneindige levenswegen.
Gaandeweg een beeld ontstond waarin zomaar,
mensen eerlijk naar uitleg streefden,
van een kracht die hen had gedreven,
vaag, misschien een God vermoed aldaar.
Niemand die echt weet hoe het eigenlijk begon,
waar de oorsprong ligt van ons bestaan.
En zo blijft de vraag die steeds naar boven komt:
wie en waar kom ik als mens vandaan?
ONDERWEG
Langzaam maar zeker gaan mensen op weg,
In een wirwar van vragen en tijd.
Langzaam maar zeker zijn mensen op weg,
In een leven met zorgen en strijd.
En een stem hoort een stem.
En een mens zoekt een mens
In een kerk klinkt een woord,
Wordt een droom weer verwoord.
Iemand huilt, iemand lacht,
Iemand hoopt, zij het zacht,
Dat het ooit, op een dag,
Toch nog goed komen zal.
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Refrein:
Ik heb ‘n droom, jij hebt ’n droom
Wij dromen samen van vrede op aard’
‘toe laat die droom voor iedereen dezelfde zijn
want vrede : begint in ‘t klein
Dankgebed en voorbeden,
beantwoord met het gezamenlijk uitgesproken Onze
Vader in de Nieuwe Bijbel Vertaling:
Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen
en uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood
dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij hebben vergeven
wie ons iets schuldig was.
En breng ons niet in beproeving,
maar red ons uit de greep van het kwaad.
Want aan u behoort het koningschap,
de macht en de majesteit tot in eeuwigheid. Amen.
Collecte
Tijdens de collecte zingt Forever Young: Teach your
children.
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Als dromen toch eens echt uit zouden komen
Dan droomde ik van een zorgeloos bestaan
Maar ik kan het niet beloven, dus je moet blijven geloven
Dat dromen toch eens echt uitkomen gaan

Mensen worden geboren,
Zijn voortdurend op reis,
Mensen moeten steeds zoeken,
Naar antwoord op vragen,
In levend bewijs.

Ik Heb Een Droom ( I No Him So Well )
Droom jij wel eens dat er vrede kan bestaan
Dat de mensen leven voor elkaar
Met veel respect voor wat de ander denkt
Dan leven we in vrede naast elkaar.
Droom jij wel eens dat er nooit meer oorlog is
Grenzen lopen over in elkaar
En leiders niet meer denken aan geweld
Vrede en geluk is dan genoeg
Refrein:
Ik heb ‘n droom, jij hebt ’n droom
Wij dromen samen van vrede op aard’
Toe laat die droom voor iedereen de zelfde zijn,
Want vrede : begint in ’t klein
Droom jij wel eens dat we samen bij machte zijn
Wanhoop te verdragen als het moet
Voor iedereen een goede vriend te zijn
Juist in tijd van nood en tegenspoed?
Toch hoop ik dat de wereld kan veranderen
Zonder oorlog, honger en verdriet
Dat kinderen spelen, waar geen zorgen zijn
Verschillen in de mensheid deert ons niet
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Langzaam maar zeker zijn mensen op weg,
In een wirwar van vragen en tijd,
Langzaam maar zeker zien mensen een weg,
In een leven van zorgen en strijd.
En een stem hoort een stem,
Want een mens vindt een mens,
In een kerk klinkt een woord,
Wordt een droom nieuw verwoord.
Iemand huilt, iemand lacht,
Iemand weet, zij het zacht,
Dat het ooit, op een dag,
Toch nog goed komen zal.
1e lezing: Het gedicht Vader God van Jules de Corte,
met aansluitend: Psalm 8
Zingen: Komt laat ons vrolijk zingen
(melodie Gezang 20, Laat ons nu vrolijk zingen)
Komt, laat ons vrolijk zingen
tot God die alles schiep;
die bloemen, vissen, vogels
uit niet tot leven riep;
met nevels als een sluier
de groene aarde tooit;
zijn dauw als vreugde parels
over de velden strooit.
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Die heuvels schiep en dalen
Waar Hij de aard’ betrad;
die zon en maan en sterren
tot licht gaf op ons pad.
Looft Hem die ook de mensen
tot vreugd geschapen heeft,
en die ons onze schulden
om Jezus’ wil vergeeft.
2e lezing:

Mattheüs 11: 28-30 (over het rusteloze)
Johannes 14: 27 (de belofte van ‘vrede’)

Preek
Forever Young zingt: Tussen droom en werkelijkheid
en Ik heb een droom
Tussen droom en werkelijkheid
(tekst en muziek Sijmen Veerman)
Als dromen toch eens echt uit zouden komen
Dan droomde ik van een wereld zonder haat
En dat ik dan heel even, van alles weg kon geven
Zodat er nergens armoe meer bestaat

Forever Young zingt: Men zegt liefde (Bette Midler)
Men zegt liefde is ’n stormvloed, waarin menigeen
verdrinkt,
Men zegt liefde is een oorlog, waardoor je wordt verminkt.
Men zegt liefde dat is armoe, met zorgen en getob,
Ik zeg liefde is een bloem, eens komt ze uit de knop.
Zijn ze groot, de moeilijkheden, een probleem
waarmee je loopt.
Zijn de dingen niet gegaan, zoals je had gehoopt.
Zet je open voor degene, die je hart het meeste raakt,
Leer te geven, niet te nemen, dat is wat gelukkig
maakt.
Zet je open voor degene, die je hart het meeste raakt,
Leer te geven, niet te nemen, dat is wat gelukkig maakt.
In de winter, in de sneeuw, ligt elk zaadje vaak een poos.
Maar bedenk, door zonnewarmte, groeit toch eens
De mooiste roos.
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Als dromen toch eens echt uit zouden komen
Dan droomde ik dat er vrede zou bestaan
Dat mensen weer gaan leren, elkaar te respecteren
En om een kleinigheid elkaar niet slaan
Refrein:
Want iedereen wil een leven zonder zorgen
Een toekomst voor z’n kinderen, zonder angst
Waarin ze zijn geborgen, niet bang zijn voor de morgen
En iedereen weer van elkaar houdt
Als dromen toch eens echt uit zouden komen
Droomde ik dat er geen oorlog meer zou zijn
Vrij geloof en geen racisme, en ook geen terrorisme
Een wereld zonder leed en zonder pijn
Refrein:
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