
Wat geloven we (nog)? 
 

 

 
 

 

Met je eigen stem 

 

viering in de Keizersgrachtkerk 

zondag 25 september 2022 

  



Wat geloven we (nog)? 

 

Zonder de haakjes zou deze vraag een wat platte 

en directe vraag zijn. Dankzij de haakjes moeten 

we opeens veel dieper graven bij het 

beantwoorden. Het is een heel persoonlijke vraag, 

maar gaat daar ook bovenuit, omdat het gaat over 

wij. Eigenlijk hebben we het niet zo vaak over deze 

vraag. En nu zomaar drie diensten erover. Een 

spannend avontuur? In de voorbereidingsgroep 

zeker. Met groot onderling vertrouwen brachten we 

zoekend en tastend ons geloof onder woorden, en 

luisterden we naar elkaars verhalen. 

Zou het ons allen lukken om in de drie diensten  

bij onszelf naar binnen te kijken, en te ontdekken 

wat daar (nog) leeft aan geloof en ongeloof? En 

lukt het ook om elkaar daarin de ruimte te geven? 

 

11 september: Loslaten, vasthouden, verrijken 

uitleg Henk Enserink 

 

18 september: Ruimte 

uitleg Annelies Jans 

 

25 september: Met je eigen stem 

mozaïekdienst zonder uitleg 

 

 

Voorbereiding: 

Berendien Bos 

Daniël van Duijn 

Reimer Faber 

Anje van der Heide 

Rudolf van der  Heide 

Annelies Jans 

Jouke Kramer 

Martyn Mulder 

Albert Schalen 

Daan Schut 

 

 

Cameraopname 

Welkom in de Keizersgrachtkerk. Deze dienst wordt 

uitgezonden via internet. De beelden zijn live te 

zien en enkele weken nadien op het youtubekanaal 

van de Keizersgrachtkerk. Sprekers, zangers en 

musici komen in beeld. Bezoekers in de banken 

kunnen (op de rug) in beeld komen. De camera 

zoomt niet in op bezoekers. 
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Muziek 

 

 

Begroeting 

 

 

Wij zingen: Zomaar een dak (VL 572) 
 

 
 

2.   Woorden van ver, vallende sterren 

vonken verleden hier gezaaid. 
Namen voor Hem, dromen,signalen 

diep uit de wereld aangewaaid. 
Monden van aarde horen en zien, 
onthouden, spreken voort 
Gods vrij en lichtend woord. 

 

3.   Tafel van Eén, brood om te weten 

dat wij elkaar gegeven zijn. 
Wonder van God, mensen in vrede, 
oud en vergeten nieuw geheim. 
Breken en delen, zijn wat niet kan 

doen wat ondenkbaar is, 
dood en verrijzenis 

 

 

Beroep op God 
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Wij zingen: Wees hier aanwezig 
 

 

 
 

 

Verhaal 

 

 

Wij zingen ‘Waar ter wereld’: 

n.b.: licht gewijzigde versie 

 

Waar ter wereld vind ik jou 

als ik niet naar jou zoeken zou 

ver op reis of dicht bij huis… 

(herhalen…) 

 

Mozaïek 

 

 

Inleiding 

 

 

We gaan in vijf groepen uiteen. Ze worden nog 
uitgebreider toegelicht tijdens de dienst. 

Groep 1: wat geloof ik - luisteren met open hart 
/ Rudolf van der Heide / MAG kamer 

Groep 2: wat geloof ik - met beelden / Anje van 
der Heide / zaal 5 

Groep 3: wat geloof ik - met bijbelteksten / 
Daan Schut / Friendship 

Groep 4: in beweging - wat geloof ik / Daniel 
van Duijn / Tuin 

Groep 5: wat geloof ik - met liederen / 
Diederick Koornstra / kerkzaal 
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We komen weer bijeen in de kerkzaal 

 

 

Muziek 

 

 

Wij zingen: Neem mij zoals ik ben (NLB 833) 
 

 

 

 

 
 

Rond de tafel 

 

Mededelingen 

 

Collecten 

1. Wijkdiaconie - INLIA 

2. Kerk in Actie - Vredeswerk - Colombia 

3. Werk in eigen gemeente 
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Viering 

 

 

Nodiging om in een kring te gaan staan 

 

 

Voorbeden 

 

 

Wij zingen als Tafellied: Hier ben ik 
 

 
 

 

Breken, schenken, delen 

 

 

Dankzegging 

 

 

Wij zingen het slotlied,  

zoals gekozen in de groep “Wat geloof ik - 

met liederen” 
 

Tekst van het lied: zie scherm 

 

 

Zegen 

Bemoedigd door ons verlangen, 

gesterkt door onze solidariteit,  

bescheiden om wat ons nog ontbreekt, 

Gaan we verder, en we zeggen: 

allen: 

Levende God, zegen ons, 
Nu we weer naar buiten gaan, 
Dat we de wereld liefhebben en dienen.    

Amen 

 

 

Muziek 
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Na de dienst zijn er in de 

benedenzaal enkele tafels 

gereserveerd waar je in kleine 

groepjes kunt napraten over de dienst 

met degenen die aan de dienst 

meewerkten, en met anderen.  

 

 

 

Na de dienst is iedereen welkom  

in de benedenzaal  

voor koffie, thee en vruchtensap. 
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Aan deze dienst werken mee: 
 

liturgen: Daan Schut 

 Anje van der Heide 

 

viering:  Anna Verbeek 

 

mozaïek Daniël van Duijn 

 Anje van der Heide 

 Rudolf van der Heide 

 Diederick Koornstra 

 Daan Schut 

 

zanggroep o.l.v. Diederick Koornstra 

piano:  Aja Leemans 

 

Aanduiding van de liederen:  
 

VL: Verzameld Liedboek, Liturgische gezangen op 

teksten van Huub Oosterhuis, Kok/Halewijn, 

Kampen.  
 

‘Wees hier aanwezig’ 

muziek: Engelse psalmtoon 
 

NLB: Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk 

('Het Nieuwe Liedboek'), Interkerkelijke Stichting 

voor het Kerklied, 2013 
 

NLF: Als daar muziek voor is, 90 liederen van het 

Nieuw LiedFonds, Stichting Nieuw LiedFonds, 

Amsterdam 2013 
 

'Hier ben ik': 
tekst:    Hein Stufkens 

muziek:    Fokke de Vries 

 

 

 

Voorbedenboek 

In de stiltehoek ligt het voorbedenboek. Hierin kun 

je een naam van een persoon of een intentie 

schrijven. Deze zal  worden genoemd in de 

voorbeden  

in de dienst. 

 

Kaarsje aansteken 

Voor of na de dienst kun je  

in de stilteplek achterin de kerk 

een kaarsje aansteken  

en daar even stil bij staan of zitten. 

 

 

 


