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We doen maar wat 

 
viering in de Keizersgrachtkerk 

 

zondag 21 mei  



Psalmen, levensliederen 

 

Zingen van vreugde, zingen van verdriet, 

zingen omdat je bang bent, of boos, jezelf 

moed inzingen, je blijdschap delen met elkaar, 

samen de angst verdrijven. Of – gewoon – 

zingen over het leven.  

De psalmen helpen ons daarbij. En niet alleen 

de 150 die we in de bijbel lezen. Als je goed 

luistert, hoor je om je heen zoveel liederen 

klinken die gevoelens weergeven die ons ten 

diepste raken.  

Dit is de tweede dienst in een serie van vier 

waarin we op zoek gaan naar die psalmen van 

nu. Een spannende tocht … 

 

De vorige dienst over psalmen en 

levensliederen was op 8 januari, volgende 

diensten zijn op 15 oktober en 19 november 

2023. 

 

Deze dienst werd voorbereid door Henk 

Enserink, Pauline Koedijk, Jan Krans, Herman 

Schalk en Fred Tuinder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cameraopname 

Deze dienst wordt uitgezonden via internet. 

De beelden zijn live en enkele weken nadien 

te zien op het YouTube-kanaal 

van de Keizersgrachtkerk. 

De camera hangt achterin de kerk. 

Sprekers, zangers en musici komen in beeld, 

overige kerkgangers kunnen van achteruit 

in beeld komen. Tijdens de viering 

wordt de linkerhelft van de ruimte voorin 

(pianokant) in beeld gebracht. 

De camera zoomt niet in op bezoekers. 
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Wij oefenen de liederen 

 

 

Muziek 

 

 

Wij zingen: Onmisbaar deel van de keten 
 

 

 
 

Een cirkel vormen wij samen, 

een ring van licht in de nacht. 

Welkom heet ik je tranen, 

welkom heet ik je lach. 

 

 

Beroep op God 

 

 

Lied: Cover me in sunshine 

I've been dreaming of friendly faces 

I 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 

 

Refrain: 

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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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?  

 

Refrain 

 

Vertaling 

Ik droom van vriendelijke gezichten 

Ik heb zoveel tijd te doden 

Stel je voor, mensen die lachen 

Ik weet dat we dat op een dag zullen doen 

En zelfs al is het ver weg 

Het helpt me weer een dag door 

 

Omring mij met zonneschijn 

Overgiet mij met goede tijden 

Vertel mij dat de wereld draait vanaf het begin 

En dat alles goed komt 

Omring mij met zonneschijn 

 

Van een afstand zijn al deze bergen 

Slechts een paar kleine heuvels 

Wilde bloemen, ze blijven bestaan 

Terwijl ze gewoon stilstaan 

Ik mis de dag van gisteren 

Maar wat als er een betere plek is? 

 

 

Waar het over gaat 

 

 

Spelen 

 

 

Wij zingen: We spelen de verhalen: 1, 2, 5 
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refrein 

 

Wees niet bang en zing vol vuur 

Van aa en ee en oo 

Hoog en laag en door elkaar 

Van re re si en do re mi 

Hoog en laag en door elkaar 

Van re re si en do re mi 

 

refrein 

 

Bij het reizen hoort muziek, 

dat maakt je vrij en blij. 

Vooral als het een feestje is,  

want kijk, er komen mensen bij 

Vooral als het een feestje is,  

want kijk, er komen mensen bij 
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Wij lezen Psalm 90: 1-6 en 9-17 

Eeuwige, U bent ons een toevlucht geweest 

van geslacht op geslacht. 

Nog voor de bergen waren geboren, 

voor U aarde en land had gebaard – 

U bent, o God, van eeuwigheid tot eeuwigheid. 

 

U doet de sterveling terugkeren tot stof 

en zegt: ‘Keer terug, mensenkind.’ 

Duizend jaar zijn in uw ogen 

als de dag van gisteren die voorbij is, 

niet meer dan een wake in de nacht. 

 

U vaagt ons weg als slaap 

in de morgen, als opschietend gras 

dat ontkiemt in de morgen en opschiet, 

en ’s avonds verwelkt en verdort. 

 

(…) 

 

Zeventig jaar duren onze dagen, 

of tachtig als wij sterk zijn. 

Het beste daarvan is moeite en leed, 

het gaat snel voorbij en wij vliegen heen. 

 

Wie kent de kracht van uw toorn, 

wie vreest oprecht uw woede? 

Leer ons zo onze dagen te tellen 

dat wijsheid ons hart vervult. 

 

Keer u tot ons, Eeuwige – hoe lang nog? 

Ontferm u over uw dienaren. 

Vervul ons in de morgen met uw liefde, 

laat ons van blijdschap juichen, al onze dagen. 

Geef ons vreugde, vergoed de dagen dat U 

ons kwelde, 

de jaren dat wij ellende doorstonden. 

Toon uw daden aan uw dienaren, 

maak uw glorie bekend aan hun kinderen. 

 

Laat ons uw genade zien, Eeuwige, onze God. 

Bevestig het werk van onze handen, 

het werk van onze handen, bevestig dat. 
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Wij lezen / zingen: Beleef je leven! 

Jaja, ’t is allemaal waar, ik zal het niet 

ontkennen 

dat eeuwig gezever over vergleden jaren: 

‘Uren, dagen, maanden, jaren vlieden als een 

schaduw heen. 

Het gras verdort, de bloem valt af.’ 

Wat wij voorstellen stelt niets voor 

wij keren weer tot stof, jammer maar helaas. 

 
 

Jaja, dat is allemaal waar en dat kan allemaal 

zo wezen 

maar ik leg me daar na al mijn jaren niet bij 

neer. 

Ik ga dat niet braaf en gelaten aanvaarden 

maar ik ga elke dag tellen, zodat elke dag telt. 

ik ga elk uur beleven, zodat ik elk uur leef. 

Ik maak dat ik elke minuut meemaak die mij 

rest. 

Want zolang ik er ben, ben ik in leven. 

Doodgaan is voor later, doodgaan kan altijd 

nog. 
 

 
 

 

Uitleg 
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We doen maar wat 
 

we doen maar wat 

en er moet zoveel 

de tijd is zo genadeloos 

wij zijn niet meer dan een muziekje tussen 

oceanen van stilte 
 

we doen maar wat 

en veel stelt het niet voor 

de kinderen weten het nog niet 

en zijn zo gelukkig 

de doden weten het niet meer 

en hebben geen zorgen 
 

we doen maar wat 

en bedoelen het zo goed 

zijn we blind?  

zijn we eigenlijk dom? 
 

we doen maar wat 

en hopen er het beste van 

zelfs de maan, de aarde, de zon zullen ooit 

vergaan 

en alle sterren en planeten 

opgebrand, versnipperd, vergeten 

en niemand zal er nog zijn om het te zien 
 

maar wat er nú is, ís er 

jij, ik, wij, mensen 

en een wereld 

om van te houden 

van te genieten 

om om te huilen 

voor te vechten 
 

wat we zijn is een verhaal 

waard om geschreven te worden 

zo mooi mogelijk 

wat we doen is een verhaal 

waard om verteld te worden 

zo mooi mogelijk 
 

roep maar, heel voorzichtig 

‘hier ben ik’ 

‘hier zijn we’ 

antwoord maar, heel voorzichtig 

‘ik ook’ 

‘jij ook’ 

‘wij ook‘ 

en dan zal het zo mooi en goed zijn 

dat even niets meer telt 

dat zelfs God even komt kijken 
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waar we nou weer mee bezig zijn 

en glimlachend een dansje waagt 

 

 

Wij zingen: ‘Lied voor onderweg’ 1, 4, 6 
 

 
 

4 we reizen door streken 

langs bloemen en beken 

we lachen en huilen 

we troosten en schuilen 

we spreken van vrede 

van liefde, van rede 

we durven te dromen 

van licht dat zal komen 
 

(…..lalala…..) 
 

6 we reizen, we dromen 

tot hier toe gekomen 

we dansen, we springen, 

we juichen, we zingen 

van lang zal hij leven 

al duurt dat maar even 

al zijn het maar dromen 

die gaan en die komen 
 

(…..lalala…..) 

 
Mededelingen 
 
Wij geven: 

1. Drugspastoraat 
2. Pastoraat 
3. Werk in onze eigen gemeente 
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Muziek 
 
 
Voorbeden 
 

 

Wij zingen: Vieren is je hart verwarmen 

 

 
 

Vieren is met open handen 

vrij ontvangen wat er komt,  

wat verkild is en verstomd 

aan nieuw vuur laten ontbranden. 

 

Vieren is je laten dragen 

door genade, door elkaar, 

door een lied en een verhaal, 

er is ruimte voor je vragen. 

 

Vieren is breken en delen, 

hoop, vertrouwen, klein of groot, 

deel je warmte, deel je brood. 

Laten we de toekomst spelen. 

 
 
 
Breken en schenken 
 
 
Delen 
 
 
Danken 
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Wij zingen: Ooit in schaduw van rozen  
(VL 916) 

 
 
 
Zegen 
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‘Alles is lucht’ – Lied van Prediker 

Stef Bos en Frank Boeijen 

 

Ik heb de wereld gezien 

In het licht van de liefde 

En in de schaduw van de haat 

  

Er zijn altijd twee kanten 

Ware woorden zijn niet mooi 

Mooie woorden zijn niet waar 

  

En alles beweegt zolang als het leeft 

Zoals een rivier die stroomt naar de zee 

  

Wij zijn een deel 

Van een groter geheel     

Wij vallen als bladeren    

En de wind neemt ons mee 

  

Er is een tijd van verliezen 

Er is een tijd van vertrouwen 

Er is een tijd van verlangen 

Er is een tijd van vergeten 

Er is een tijd van vergeven 

Er is een tijd voor alles 

En alles is lucht 

 

Groei naar het licht 

En klim langs de stralen naar de hemel 

omhoog 

  

Hou je niet vast aan dat wat voorbij is 

En laat alles los wat spookt in je hoofd 

  

Want het licht in je ogen verdwijnt met de tijd 

Zoals de zon in de verte aan het eind van de 

dag 

  

Maar alles verandert en 

Beweegt in een cirkel 

Keert terug naar de bron 

En wordt wat het was 

  

Er is een tijd van verliezen 

Er is een tijd van vertrouwen 

Er is een tijd van verlangen 

Er is een tijd van vergeten 

Er is een tijd van vergeven 

Er is een tijd voor alles 
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En alles is lucht 

En alles is leegte 

En alles is zinloos 

En alles is leven 

Alles heeft waarde 

En alles is iets 

Alles is alles 

En alles is niets 

  

Er is een tijd van verliezen 

Er is een tijd van vertrouwen 

Er is een tijd van verlangen 

Er is een tijd van vergeten 

Er is een tijd van vergeven 

Er is een tijd voor alles 

En alles is lucht 

 

 

Na de dienst is iedereen welkom 

 in de benedenzaal  

voor koffie, thee en vruchtensap. 

  

~~~ 

 

Aan deze dienst werkten mee: 

Liturgen:  Herman Schalk 

 Pauline Koedijk  

 

Uitleg en viering:  Jan Krans-Plaisier 

 

Zanggroep o.l.v. Diederick Koornstra 

Piano:   Fred Tuinder 

Contrabas: Henk Scheffer 

Zang:  Mirjam Koedijk 

  Jiska Kroon 

 

Aanduiding van de liederen: 

Bundel I en II: Liturgische gezangen voor de viering 

van de eucharistie, Gooi en Sticht, Baarn 

 

VL: Verzameld Liedboek, Liturgische gezangen op 

teksten van Huub Oosterhuis, Kok/Halewijn, 

Kampen. 

 

'Onmisbaar deel van de keten': 

tekst: Hein Stufkens 

muziek: Fokke de Vries 

 

‘Cover me in sunshine’ 

tekst en muziek: Amy Allen en Mozella 

uitgebracht door: Pink en Willow Sage Hart 
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'We spelen de verhalen': 

tekst: Pete Pronk  

muziek: Fred Tuinder 

 

‘Beleef je leven!’ 

tekst:  Karel Eykman  

muziek: Fred Tuinder 

 

‘Lied voor onderweg’ 

tekst: Pete Pronk 

muziek: Fred Tuinder 

 

‘Vieren is je hart verwarmen’ 

tekst:  Margriet Spoelstra 

muziek: Diederick Koornstra  

 

‘Alles is lucht’- Lied van Prediker 

tekst en muziek: Stef Bos 

 

Teksten: 

Psalm 90: NBV 21 

 

‘We doen maar wat’: Jan Krans-Plaisier 

 

Afbeelding voorkant:  

Omslagillustratie van Een knipoog van u zou al 

helpen (verschillende versies, KokBoekencentrum 

Uitgevers, Utrecht) door Ceseli Josephus Jitta 

 

 

 

Kaarsje aansteken 

Voor of na de dienst kunt u in de stilteplek een 

kaarsje aansteken en daar even stil bij staan of 

zitten. Tijdens de dienst steken we een kaars 

van verbondenheid aan. Zodat we weten dat 

we overal kerk zijn, op de Keizersgracht maar 

ook overal digitaal. Zet vooral als u dat wilt een 

kaarsje thuis klaar. 

 

 

Voorbeden 

In de stiltehoek ligt het voorbedenboek Hier 

kunt u een naam van een persoon of een 

intentie in schrijven. Deze zal worden genoemd 

in de eerstvolgende voorbeden op 

zondagmorgen.  

Ook kunt u voorbeden aanvragen tot 30 

minuten voor aanvang van de dienst via 

voorbeden@keizersgrachtkerk.nl 

 


