
WESTFRIESE EKKLESIA 2016-2017 

OPZET DIENSTEN  

 

Thema: Leven op aarde 

 

1. Alex van Ligten (4/9)  Inleiding: ‘Waartoe zijn wij op aarde?’  

Zo luidde de eerste vraag van de oude rooms-katholieke schoolcatechismus. Wat is 

daarop vandaag ons antwoord? 

 

2. Geeske Hovingh(2/10) ‘Mens en dier zult Gij bevrijden’ (Psalm 36)  

Wij moesten heersen over de dieren: ze ‘beheren’ en ‘hoeden’, niet manipuleren of 

uitroeien. We moesten de aarde behoeden, niet leegroven en uitputten. Hoe kunnen wij 

bijdragen aan een ommekeer in onze houding ten opzichte van flora en fauna? 

 

3. Kees Kok (6/11) ‘Menswaardig leven’  

Alle mensen willen een veilige plek om te wonen, zinvol werk doen en genoeg verdienen 

om redelijk van te leven, vrienden maken, plezier hebben… Maar is dat niet 

langzamerhand voorbehouden aan een minderheid, terwijl een meerderheid het met 

steeds minder moet doen?  

 

4. Kees Swan (4/12) ‘Geloven in het leven’  

Waarover gaan religie en geloof? Over iets buiten en boven ons, over wat er meer is 

tussen hemel en aarde? Over mysteries en wonderen? Of gaat het over ons, over ons 

leven op aarde? Waar geloven wij in? 

 

5. Peter Vermaat (5/2) ‘Messiaans leven’  

Voorbeelden van andere ‘messiaanse’ mensen in de geschiedenis; monnikendom/de rol 

van de religieuze orden (Franciscus); maar ook het gevaar van messiaanse pretenties. 

 

6. Juut Meijer (5/3) ‘Wie als een mens wil leven’ 

Over Jezus van Nazaret als voorbeeldmens.  

Leven voor anderen, je leven geven en delen, ja ‘sterven voor elkander’. Dat is wat Jezus 

heeft gedaan. Is dat voor ons een optie? Hem achterna? Of is dat te hoog gegrepen? 

  

7. Colet van der Ven (2/4) ‘Leven en dood’  

Kies het leven, niet de dood, dat is het refrein van het boek Deuteronomium. Moeten we 

onder alle omstandigheden, ook de verschrikkelijkste, blijven kiezen voor het leven, of 

wordt kiezen voor de dood dan een optie?  

 

8. Bettine Siertsema (7/5) ‘Over leven in tijden van oorlog’  

Verhalen over: hoe het leven in tijden van oorlog intensiever wordt geleefd, en hoe 

moeilijk het leven daarna, in vredestijd, is van overlevenden.  

 

9. Alex van Heusden (4/6) ‘De Geest die levend maakt’  

Over een nieuw begin gaat het verhaal van Pinksteren: een oproep tot onderlinge 

solidariteit, elkaar bevrijden.  

 
 

 


