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Openingslied: Multicolor 
Waking tonight from a dream black and white 
To a life in multicolor 
Polarized lights, flash and open my eyes 
To a world that's undiscovered 
 
I see you, I see me like a lost memory 
That's appearing out of the blue 
All is new, that I see, now I truly perceive 

There is more than I ever knew 
 
In this view, oh oh 
I see all the colors in you 
In this view, oh oh 
I see all the colors in you 
 
The rhythm of the street looks like music to me 
It's a sound that I ain't ever seen before 
Had to hear it to receive it 

Had to see it to believe it 
Had to lose it to know what I was looking for 
 
I see you, I see me like a lost memory 
That's appearing out of the blue 
All is new, that I see, now I truly perceive 
There is more than I ever knew 
 
In this view, oh oh 

I see all the colors in you 
In this view, oh oh 
I see all the colors in you 
Multicolor, multicolor, multicolor 
I see all the colors in you 
 
Watching as the night turns to morning 
The temporary tones of the sky 
Remind me that we're always evolving 
Nothing's ever black and white 

So it's you and I, and it's all 
 



2 
 

Multicolor, multicolor 
I see all the colors in you 
In this view, oh oh 
I see all the colors in you 
In this view, oh oh 
I see all the colors in you 
Multicolor, multicolor, multicolor 
I see all the colors in you 
Multicolor 

 
Gebed om ontferming:  
Heer, wanneer de moed ons in de schoenen zakt,  
roept U ons op om uw droom vast te houden  
en te vertrouwen op een betere toekomst.  
Heer, ontferm U over ons. A. Heer, ontferm U over ons. 
 
Christus, wanneer onze aandacht en inzet verflauwen,  
spoort U ons aan om het vuur brandend te houden.  
Christus, ontferm U over ons. A. Christus, ontferm U over ons. 

 
Heer, wanneer we vertwijfeld aan de zijlijn gaan staan,  
zegt u dat elk nieuw begin geboren wordt uit geloof.  
Heer, ontferm U over ons. A. Heer, ontferm U over ons.  
 
Moge de ontferming van de scheppende God over ons komen,  
zodat wij bevrijd worden van twijfel en ongeloof, 
en gesterkt kunnen meewerken aan Zijn droom,  
de voltooiing van de schepping. Amen.   

 
 
Lofzang: Lof, aanbidding 
U schiep zon en maan en sterrenpracht 
Vader U bent het geheim 
Van het leven 
Alles toont Uw macht 
 
U bent alles wat mijn hart verlangt 
U bezielt mij, Heer U houdt 

Heel mijn leven veilig in Uw sterke hand (2x) 
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Refrein: 
Lof, aanbidding 
Alle dank in mij 
Stroomt over uit mijn hart 
U maakt mij blij 
Van Uw liefde zal ik blijven zingen 
Ik prijs uw naam 
 
U geeft regen zon en overvloed 

Vader U bent het geheim 
Van het leven 
Dat U bloeien doet 
 
U doorgrond mij 
En u houdt van mij 
Wat een wonder Heer 
U bent Heilig, hoogverheven, 
Maar ook heel dichtbij                      Refrein 
 

Heilig is de heer almachtig 
Waardig, waardig is zijn naam (4x)   Refrein 
 
Gebed 
 
Eerste lezing:  Evangelie Lucas 17, 1-6  
Tegen zijn leerlingen zei hij: ‘Het is onvermijdelijk dat er 
mensen ten val worden gebracht, alleen: wee degene die 
daarvoor verantwoordelijk is! Het zou beter voor hem zijn als 

hij met een molensteen om zijn hals in zee werd geworpen dan 
dat hij ook maar een van deze geringen ten val zou brengen.  
Let dus goed op jezelf! Indien je broeder zondigt, spreek hem 
dan ernstig toe; en als hij berouw heeft, vergeef hem. En als hij 
zevenmaal op een dag tegen je zondigt en zevenmaal naar je 
terugkeert en zegt: “Ik heb berouw,” dan moet je hem 
vergeven.’  Toen zeiden de apostelen tegen de Heer: ‘Geef ons 
meer geloof!’  De Heer zei: ‘Als jullie geloof hadden als een 
mosterdzaadje, zouden jullie tegen die moerbeiboom zeggen: 
“Trek je wortels uit de grond en plant jezelf in de zee!” en hij 

zou jullie gehoorzamen.  
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Tussenzang : Cover me in sunshine 
I've been dreaming of friendly faces 
I've got so much time to kill 
Just imagine people laughing 
I know some day we will 
And even if it's far away 
Get me through another day 

Cover me in sunshine 
Shower me with good times 

Tell me that the world's been spinning since the beginning 
And everything will be alright 
Cover me in sunshine 

From a distance all these mountains 
Are just some tiny hills 
Wildflowers, they keep living 
While they're just standing still 
I've been missing yesterday 
But what if there's a better place? 

Cover me in sunshine 
Shower me with good times 
Tell me that the world's been spinning since the beginning 
And everything will be alright 

Cover me in sunshine 
Shower me with good times 
Tell me that the world's been spinning since the beginning 
And everything will be alright 
Cover me in sunshine 

Cover me in sunshine 
Shower me with good times 
Tell me that the world's been spinning since the beginning 
And everything will be alright 
Cover me in sunshine 
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Tweede lezing: ‘Waken bij de droom’  

Hoelang nog moeten we roepen, God?   
Komt die vernieuwde schepping er nog?   
We gaan de tegenover gestelde richting uit.   
Er is oorlog, geweld, mishandeling. 
Het leven op aarde wordt bedreigd, door toedoen van de mens.  
Waar kunnen we nieuw vertrouwen vinden? Geef ons meer 
geloof! 

 
“Mijn droom is geen leugen.”  
De droom reikt ernaar uit om in vervulling te gaan.  
Meer nog, hij is in de kiem al aanwezig, altijd.  
Blijf waken bij die droom. Houd het vuur brandend.  
Kijk reikhalzend uit naar de beloofde toekomst  
en zie wat er nu al te zien is.  
 
De verandering begint soms heel klein,  

in een minderheid van mensen die volhouden,   
in één mens die staande blijft  
en anderen aanspoort  tot moedige politieke actie.  
De verandering begon wellicht ook al bij jou.   
 
Het geloof van een mosterdzaadje is een kracht  
die aan taaie wortels trekt en omwentelingen teweeg brengt.  
De economie van de oneindige groei,   
het verbranden van kolen, olie en gas,   
de ontbossing, het uitsterven, de vernietiging, het geweld…,   

ze kunnen gestopt worden. Ga ervoor. Samen.  
 
Zeg het, steeds weer, tegen economen, politici, bedrijfsleiders:  
‘Trek de wortels uit van dit vernietigend systeem,   
en plant vrede, gerechtigheid en integrale ecologie’.  
En ze zullen je gehoorzamen.  
 
 
Acclamatie: Als het graan 

Als het graan niet in de aarde valt, 
dan blijft het zonder vruchten. 
als het graan niet in de aarde valt, dan blijft het zonder vrucht. 
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Maar wordt het zaad in de grond gedaan 
Dan kan het langzaam open gaan 
komen er nieuwe zaadjes aan 
honderdvoudig vrucht 
Wie zich aan God overgeeft 
die heeft niet voor niets geleefd 
’t allerkleinste zaadje geeft 
honderdvoudig vrucht  

Overweging 

Geloofsbelijdenis:                                                               
Ik wil geloven in een wereld                                                
waar het fijn is om te wonen:                                                    
zonder ruzie, zonder verdriet.                                                        
Ik wil geloven in een wereld                                           
waarin iedereen vriend is met elkaar,                                                   
een wereld zoals God hem geschapen heeft.                                           
Hier willen wij aan meedoen. 

Ik wil geloven, dat wij samen 
die wereld kunnen bouwen: 
een groene wereld met bomen 
en bloemen, vogels en vlinders, 
met de zon en met lieve mensen 
die doen zoals Jezus deed. 
Hier willen wij aan meedoen. 
 
Ik wil geloven, dat Gods Geest 
ons zal helpen om zo goede mensen te worden; 
ik wil geloven dat het echt niet moeilijk is 
om vriendelijk te zijn, om te helpen, 
om geluk te brengen aan anderen, 
Hier willen wij aan meedoen. 
Amen 
 
 
 
 
 
 



7 
 

Voorbeden 
In deze Scheppingsperiode bidden wij tot God  
die ons zijn droom over de wereld meedeelde:    
 
Voor allen die zich angstig in zichzelf keren  
bij het zien van wat mensen elkaar en de planeet aandoen.  
Dat ze nieuwe adem vinden.  
Dat ze hun dromen delen en met moed opnieuw beginnen  
met het herstel van onderlinge relaties  

en het genezen van onze gewonde wereld. Laat ons bidden.  
 
Voor allen die wanhopig worden bij het zien van de grote taak 
die ons wacht.  
Dat ze mensen ontmoeten die volhouden en opnieuw leren 
vertrouwen op de toekomst die ons beloofd is. Laat ons bidden. 
 
Voor onszelf:  
dat we openstaan voor de scheppende kracht van God 
die in ons werkzaam is.  

Dat we durven wegtrekken uit het land van overheersing,  
concurrentie en nooit eindigende economische groei.  
Dat we samenwerken aan een toekomst waar we de aarde in 
vrede delen met alle leven. Laat ons bidden.  
 
Collecte en aandragen van de gaven 
 
Lied: Eén wereld  

Weet jij wat je ogen zien, weet je zeker dat je goed kijkt?      

Hé jij, sta je open voor hoe het is en niet hoe het lijkt.         
Ooh, de maan die zijn licht met de aarde deelt en de wind die 
je wangen streelt.                                                                                      
Ze houden ons zo gebonden.                                                                
Je zucht, maar je ademt dezelfde lucht als wij allemaal. 

Er is één wereld, één wereld, één wereld.                                                     
En die hebben we te leen.                                                                     
Er is maar één wereld, één wereld, één wereld.                                   

Dus jij en ik zijn een. 

Hoezeer kun je zeker zijn, dat het waar is wat je beleeft?     
Waarom zou je bang zijn, wat je ontvangt is dat wat je geeft. 
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Whooo, de zon die de kou van je huid verjaagt en de tijd die de 
pijn vervaagt, je zult ze moeten delen.                                  
Je vlucht, maar je ademt dezelfde lucht als wij allemaal. 

Er is één wereld, één wereld, één wereld.                                        
En die hebben we te leen.                                                                
Er is maar één wereld, één wereld, één wereld.                                       
Dus jij en ik zijn een. 

Wij zijn een, dus hou je ogen open en hou van iedereen.           

Want jij en alle mensen, zijn een.                                        
één wereld, één wereld, dus jij en ik zijn een.                                  
Ooooh, ja op deze wereld.                                                        
En die hebben we te leen, één wereld, ja deze wereld.                        
één wereld, dus jij en ik, we zijn eeeeeeen, yeah.                                 
één wereld, één wereld, één wereld dus jij en ik zijn een! 

Communiegebed  
Voor het goede van de aarde danken wij U, 
uw mildheid tastbaar om ons heen: 
voor al wat ons gegeven is 
om van te genieten, om van te leven. 
Voor het graan op onze velden 
dat geoogst werd in toewijding en zorg. 
Om brood te worden, kracht voor onderweg. 
 
A: Voor het brood hier op tafel danken wij U, 
uw liefde tastbaar in ons midden, 
het werk van onze handen, gezegend, 
uw droom van toekomst elke dag. 
 
Voor de woorden die wij horen, danken wij U, 
uw taal van liefde om ons heen; 
voor alle waarheid ons gezegd, 
voor het vertrouwen, het protest, 
het hart onder de riem. 
Voor het hoogste woord danken wij U 
van heilige schriften en profeten, 
sprekend tot op vandaag, 

opdat wij doen en horen uw liefste wil: 
recht en vrede metterdaad. 
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A: Gij hebt ons uw trouw toegezegd, 
Gij hebt ons uw Zoon gegeven, 
weg ten leven ons gewezen, 
uw eigen woord hier in ons midden. 
 
Voor de mensen om ons heen danken wij U, 
broers en zussen die ons gaande houden. 
Voor klein en groot zoals zij zijn: 
zoveel engelen van vriendschap, wijsheid en geduld. 
Voor Jezus van Nazareth danken wij U, mens naar uw hart, 

de Levende, uw liefde sterker dan de dood. 
 
A: Hij heeft ons aan elkaar gegeven, 
als brood hier in ons midden. 
Wij danken U voor Hem, God, 
doe ons gaan op Zijn weg.  

Onze Vader                                                                     
Onze Vader die in de hemel zijt 
Uw naam worde geheiligd. Uw rijk kome. 

Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons heden ons dagelijks brood.                                                       
En vergeef ons onze schulden,                                                            
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren.                                              
En breng ons niet in beproeving, 
maar verlos ons van het kwade. 
Amen. 

Vredeswens  

Vredeslied: Vrede, het wil nog niet zo lukken 
Zelfs de allerduurste auto kan niet zwemmen 
en als het nat is heeft 'ie moeite om te remmen. 
Daarom is er met het asfalt iets gedaan 
waardoor er nooit een druppel water op blijft staan. 
We weten allemaal dat goochelaars bedriegen 
en dat geen mens ook waar ter wereld zelf kan vliegen. 
De ware reden dat het vliegtuig nu bestaat 
ligt in het feit dat zweven niet vanzelf gaat. 
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We bouwen huizen om orkanen te weerstaan 
en maken schepen om in elke storm te varen. 
Er wordt gesleuteld aan een lamp die nooit kapot zal gaan. 
Het wil alleen nog niet zo lukken 
om de vrede te bewaren. 
 
Elke nieuwe appelboom die wordt geboren 
heeft van nature niet de oren om te horen. 
Maar genetisch zullen wij hem nou wel leren 

om smaak en kwaliteit te garanderen. 
 
Als geen brug te ver is 
komt straks elke klok gelijk te staan. 
Als geen weg te lang is 
zal straks geen mens een ander mens meer slaan.  
 
We bouwen huizen om orkanen te weerstaan 
en maken schepen om in elke storm te varen. 
Er wordt gesleuteld aan een lamp die nooit kapot zal gaan. 

Het wil alleen nog niet zo lukken 
om de vrede te bewaren. 
 
Communielied: Dit is een morgen 
Dit is een morgen als ooit de eerste,                                          
zingende vogels geven hem door.                                                      
Dank voor het zingen, dank voor de morgen,                                      
beide ontspringen nieuw aan het woord.   

Dauw op de aarde, zonlicht van boven,                                    

vochtige gaarde, geurig als toen.                                              
Dank voor gewassen, grassen en bomen,                                               
al wie hier wandelt, ziet: het is goed.   

Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen,                                             
licht dat ooit speelde waar Eden lag.                                                      
Dank elke morgen Gods nieuwe schepping,                                           
dank opgetogen Gods nieuwe dag. 

Slotgebed 
 
Mededelingen 
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Zegenbede 
 
Slotlied: Aan welke kant sta jij? 
’t Is niet moeilijk te geloven 
in een God hier ver vandaan, 
te bidden en te strijden,  
zelfs te doden in Zijn naam. 
Want we leven in het heden 
en Zijn woord is uit de tijd, 

een verhaal van lang geleden, 
niet gestoeld op werkelijkheid. 
 
Refrein: 
Stel dat God vandaag op aarde zou verschijnen 
en je vragen zou: Kies jij nog steeds voor mij? 
Zou je Hem recht in de ogen kunnen kijken? 
Aan welke kant sta jij? Aan welke kant sta jij?  
 
Willoos zwijgen wij bij onrecht 
dat een mens wordt aangedaan, 

zien toe hoe mensen lijden 
en elkaar niet meer verstaan. 
En we bidden dat God ingrijpt, 
ons een nieuwe aarde geeft. 
Mens, wat doe je met de vrijheid 
die Hij jou gegeven heeft?           Refrein 
 
 
Ied’re dag voor Hem te kiezen 
is wat Hij van mensen vraagt, 

Zijn licht te laten schijnen 
in de wereld van vandaag. 
Alleen dan komt Hij tot leven, 
wordt de schepping weer als nieuw, 
in zijn liefde durven delen, 
zonder twijfel, steeds opnieuw.         Refrein 
 
Aan welke kant sta jij? Aan welke kant sta jij? 
Aan welke kant sta jij? Aan welke kant sta jij? 
 

 
 


