
Bijeenkomst van de Westfriese Ekklesia 

Zondag 7 november 2021 
(wilt u uw mobiele telefoon uitzetten?) 

Thema: Religie als zingeving - God tevoorschijn zingen 
 

Dit huis vol mensen 
 

  
 

Drempelgebed 
 

Gij met uw naam onnoembaar, God, Woord onberekenbaar 
Droom dwaasheid kracht bevrijding, Gij die uw weg gaat ongezien 
God van vreemdelingen, niemand, God van mensen, lopend vuur, 
Gij ongehoord in deze wereld-  wees geloofwaardig hier en nu 
Of ooit één ogenblik, open de deuren van uw licht 
Zodat wij U zien. Als Gij de god zijt 
Die de mensen liefheeft, Open ons dan voor U. 
 

Welkom 

 

Wees genadig, kom bevrijden 
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Lezing Habakuk H.1, 2-4 en H.3, 17-19 
 

 
Tot hoelang, ENE, 
moet ik roepen om hulp  
en hoort gij niet? – 
ik schreeuw tot u ‘geweld’ 
En gij komt niet bevrijden! 
Waarom laat gij mij onheil zien 
en ellende aankijken? – 
verwoesting en geweld staan tegenover mij; 
en breekt twist uit 
en tweedracht verheft zich. 
Daardoor wordt wetgeving ontkracht  
en komt voor immer geen recht te voorschijn; 
want de boze omringt de rechtvaardige, 
en daardoor komt recht  
verdraaid te voorschijn! 
 
Al zal de vijgenboom niet bloeien 
en komt aan de wijnstokken geen gewas, 
is wat de olijf ervan maakt mislukt 
en heeft het veld niets te eten gemaakt, - 
is het wolvee afgesneden van de kooi 
en staat er geen rund meer in de stallen, 
toch zal ik juichen om de ENE,- 
jubelen om de God die mij bevrijdt! 
De ENE, mijn Heer, is mijn vermogen, 
hij maakt mijn voeten 
als die van de goddelijke hinden 
en laat mij zijn hoogten betreden! 
Voor de koorleider bij snarenspel     De Naardense Bijbel 
 

 

Dat ik de aarde zou bewonen 
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Toespraak Peter Vermaat 

 

Stilte 

 

Nooit hoorden wij andere stemmen 
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Intermezzo  -  Mededelingen  -   Collecte bij de uitgang 
 

Viering van eucharistie 

Hier begint de dienst van de tafel, 
viering van eucharistie. 
Laat ons bidden: 
 
Als het geen droom, geen leugen is 
Wat ons gezegd is, 
Dat er goed land zal zijn. 
Een stad met bomen als een tuin 
Met woningen voor iedereen, 
Geef ons dan daar te komen. 
En zet voor ons een tafel neer 
En geef ons brood 
Dat als een lichaam voedt. 

Tafellied: Gezegend Gij in uw verborgenheid 

Koor: Gezegend Gij, in uw verborgenheid  
gezegend om uw zon, uw scheppingsdag – 
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Koor: Genoemd, gekend, bemind, volbracht, geheiligd 
worde uw Naam, door ons, aldoende recht; 
 

Koor: Gezegend om uw eens gegeven woord 

gezegend om uw kind uit Nazaret -  

gezegend om de schoot waaruit hij kwam, 

het volk van uw verbond, uw grote liefde. 

 

Koor: open uw hand, geef ons het brood der vrijheid, 

als Gij ons niet verzadigt zijn wij niets. 
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Koor: Open uw hart, ontferm U over ons 

vergeef ons zeventig maal duizendmaal  

 

 

Koor: Leer ons volharden in het visioen 

van recht voor allen, geef een nieuw begin 

 

Koor: Neemt en eet en drinkt, brood der vrijheid, 

lichaam ons gegeven, vrucht der wijnstok, voor-smaak van zijn Koninkrijk 
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Moge het delen 

 

Brood en wijn 
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Voorbeden 

 

Onze Vader verborgen 
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Zegen 

 

 

Overal zijt Gij  

 

      

 

 

 

2. Mensen van vlees, van licht en gesteente. 

hard en van bloed, een vloed niet te stelpen 

mensen uw volk, Uw stad hier op aarde 

 

3. Aarde is al wat wij zijn, wat wij maken. 

Adem ons open, maak ons uw aarde 

uw nieuwe hemel vrede op aarde. 
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West-Friese Ekklesia . Thema van de vieringen in 2021 – 2022 

 

In 2018 heeft de journalist Fokke Obbema een serie interviews gedaan 
met allerlei mensen over de essentie van ons bestaan, mede als 
verwerking van zijn eigen “bijna doodervaring”. Deze gesprekken zijn 
gepubliceerd in de Volkskrant en in 2019 uitgegeven in boekvorm en 
was voor ons inspiratiebron voor de keuze van het thema dit jaar: 
‘Chaos, willekeur en existentiële vragen’. 
 
Inzichten willen wij verbinden met onze eigen vragen en met de vragen 
van mensen zoals die in Bijbelse verhalen tot ons zijn gekomen.  
Chaos en willekeur overkomt ons tijdens de corona crisis. Existentiële 
vragen zijn uit dit besef van sterfelijkheid voortgevloeid. Dat alles vraagt 
om weerwerk, houvast en wijsheid. In onze teksten, vieringen en liedjes 
proberen we die levenswijsheid te ontdekken en vast te houden. 
 

De komende sprekers en themavieringen zijn: 
 
5 December - Gerard Swüste over ‘De zin van een economische crisis. 
Leven van vergeving’  
 
2 januari – Geeske Hovingh over ‘Het ondenkbare denkbaar maken’. 
 
6 Februari – Alex van Ligten over ‘Voor leven zorgen’. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het voor november aangekondigde concert van onze vaste koor 
dirigent Jerry Korsmit kan helaas geen doorgang vinden.  
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Informatie over de Westfriese Ekklesia 

Kees Swan, voorzitter 

tel. 0229-572933 

 

Annemiek Schouten 

tel. 06 2604 5898  

e-mail aamschouten1@outlook.com  

 

Donaties: 

Uw financiële bijdrage is meer dan welkom! 

Het rekeningnummer is NL13ABNA0574975780 t.n.v.  

Westfriese Ekklesia, Hoorn 

 

Website: http://www.westfrieseekklesia.nl 

U kunt regelmatig via e-mail op de hoogte worden gehouden van activiteiten 

van de Westfriese Ekklesia. Ontvangt u nog geen e-mail en wilt u dat wel 

graag, dan kunt u uw e-mailadres doorgeven bij de informatietafel in de hal. 

 

Zang: Ekklesiakoor o.l.v. Kees Kok 

Vleugel: Herman Rouw 

Liturg: Marga de Groen 

 

 

Teksten: Huub Oosterhuis 

Alle rechten voorbehouden 

Informatie over de teksten, muziek en cd’s: (c) EMP 

Stichting Ekklesia Leerhuis Amsterdam 

Keizersgracht 102, 1015 CV Amsterdam 

 

mailto:aamschouten1@outlook.com
http://www.westfrieseekklesia.nl/

