
Liturgie Vrijzinnig Delft 17 mei 2020 

 

Zingen: 825: 1,2,3 

Groet en Bemoediging 

Zingen: 868: 1,2,4 

Inleiding: 

De aarde behoort niet de mensen 
de mensen behoren de aarde 

de aarde bedreigt niet de mensen 

de mensen bedreigen de aarde 

de aarde verlaat niet de mensen  
de mensen verlaten de aarde  

 de aarde vergeet niet de mensen  

de mensen vergeten de aarde  

de aarde verleert niet de mens   
en de mensen verleren de aarde  

 de aarde verraadt niet de mensen  
de mensen verraden de aarde  

 de aarde behoeft niet de mensen  
de mensen behoeven de aarde  

 de aarde bedankt niet de mensen  
de mensen bedanken de aarde 

Stilte 

Gebed: 

Zoals in ieder verhaal iets van dat groot geheim doorlicht 

Zo wil het ook in ons leven zijn ontmoet: 

Die dragende kracht  

Die onkenbare bron 

Die grond van ons bestaan. 

  



Zoals in ieder verhaal wordt verteld wat is geschied 

Zo wil ook in ons leven iets geschieden: 

Onthulling van het geheimenis 

Openbaarmaking van de liefde 

God zichtbaar aanwezig. 

   

Zoals ieder verhaal ons verhaal wil worden, 

Zo wil God verschijnen 

Onverwacht, onmiskenbaar 

Genadig en liefdevol 

Aanwezig, verborgen. 

  

Licht in ons op  

Verwarm de zachtheid 

Keer ons niet om 

Wij houden U gaande 

En zegenen U zoals wij worden gezegend. 

Amen. 

  

Zingen: 321: 1,2,3 

Lezing uit Genesis 6 en 7 over Noach 

Zingen: 941 

Overdenking (zie andere bijlage) 

Zingen: 981 

  



Voorbeden 

God van nabijheid, 

We komen tot U 

nu het zo moeilijk is om elkaar nabij te komen. 

Afstand houden zit niet in onze aard. 

We hebben het liefste onze medegelovigen dicht bij ons. 

Help ons dan en troost ons. 

Geef ons verbondenheid: 

dat U ons aan elkaar bindt 

Help ons om manieren te vinden 

om elkaar tot steun te zijn 

 

om op te bellen wie eenzaam is 

om tijd te maken om elkaar te bemoedigen. 

We vragen u om rust in ons hart 

als we bang zijn. 

We vragen u om wijsheid 

om de juiste beslissingen te nemen. 

We vragen dat in het bijzonder 

voor iedereen die verantwoordelijkheid draagt. 

Voor onze politici: 

en doen wat goed is voor het belang van iedereen. 

We bidden ook voor artsen, verpleegkundigen en 

iedereen die in de zorg werkt. 

Bescherm hen, leid hen, sta hen bij. 

We bidden voor iedereen die getroffen is door het coronavirus, 

voor hun naasten en voor iedereen die om hen geeft. 

We bidden u ook voor onszelf 

Help ons om niet alleen aan ons eigen belang te denken. 

Dat we mogen beseffen 

dat u heel dicht bij en in ons bent, 



dat uw aanwezigheid ons doet oplichten. 

Amen 

 

stilgebed  

Onze Vader die…… 

 

Zingen: 942 

Uitzending en zegen 

Bevestigen wij ons geloof in een leven van liefde, 

Aanvaarden wij onze verantwoordelijkheid voor onze geloofsgemeenschap, 

Haar taak in de wereld en haar noden, 

Wij gaan ook thuis en tijdens onze  levensopdracht onder de zegen van de 

Eeuwige 

De Eeuwige zegene en behoede u 

De Eeuwige doe zijn aangezicht over u lichten 

De Eeuwige verheffe zijn aangezicht  over u en geve u vrede 

Amen 

 


