
  

 
Zondag 27 december 2015 

TOP2000-kerkdienst; thema: 

zwart-wit 
 
De kerkzaal is verduisterd tijdens deze viering, dus 
veel kunnen we niet lezen. Maar geen nood: de 
teksten van de liturgie en van de liederen zullen 
tijdens deze viering op de muur worden 
geprojecteerd. 
 
Voor wie de complete liedteksten wil nalezen: ze 
zijn eenvoudig te vinden op internet. Van de 
liederen die geprojecteerd worden, staat een korte 
inhoud in het Nederlands in de liturgie. Van “Laat 
het los” wordt de tekst niet geprojecteerd. Die 
staat daarom integraal in de liturgie. 
 
Hopelijk vindt u de muziek en zang mooi. Mocht 
dat zo zijn, zou u dan het eventuele applaus willen 
bewaren tot na het slotlied? 
 
Vooraf klinken enkele liederen over de kracht van 
liefde: “Waiting for love” van Avicii en “Heroes” van 
David Bowie. 
 

“Waiting for love”: Liefde is een kracht die niet te 
stoppen is, ondanks alle narigheid in het leven. 
  
“Heroes”: Mensen mogen muren bouwen - in dit 
geval de Berlijnse muur - maar de liefde overwint. 
Mensen kunnen een held worden, al is het maar 
voor één dag, door de liefde een kans te geven. 

 
Welkom; stil gebed 
 allen gaan staan 
vg Vrede met u! 
allen Vrede ook met u! 
vg Onze hulp is in de Naam van de EEUWIGE 
allen Die hemel en aarde gemaakt heeft. 
 
Gebed op de drempel 
vg God, Bron van liefde en leven, 
 laat het licht, in ons midden ontstoken, 
 nooit meer doven. 
allen U geeft ons Christus, een levende vlam 
 in onze handen. 
 Dat wij hem hoog houden. 
 Amen. 
 
Openingslied: “Zwart-Wit” – Frank Boeijen 
 

“Zwart-wit”: Dit lied schreef Frank Boeijen naar 
aanleiding van de racistische moord op Kerwin 
Duinmeijer (15) op 20 augustus 1983. 

allen gaan zitten 
Inleiding op de dienst 
 
Smeekgebed, beluisterd, gesproken en gezongen 

- “War is love” – Bobby Andonov; gezongen door 
Simon van Rooij 
- gesproken gebed 
- “Brothers in arms” – Dire Straits 
 

“War is love”: Liefde kan veel pijn veroorzaken. 
Soms vluchten we er liever voor dan dat we 
liefde toelaten. 
 
“Brothers in arms”: Een lied naar aanleiding van 
de Falkland Oorlog tussen Groot-Brittannië en 
Argentinië in 1982. Over de waanzin van oorlog 
enerzijds en de kracht van kameraadschap 
anderzijds. 

 
Gloria: “Alles is liefde” – Bløf 
 

“Alles is liefde”: De titelsong van een 
Nederlandse speelfilm uit 2007. In de film vinden 
allerlei soapachtige ontwikkelingen plaats, waarin 
telkens liefde overwint. 

 
 de heilige Schrift 
 
Zondagsgebed 
 
Inleiding op de kinderdienst; de kinderen van de 
jongste groep (ongeveer tussen 4 en 7 jaar) 
mogen naar de kinderdienst gaan. (Willen oudere 
kinderen ook mee, dan mag dat natuurlijk!) 
 
Lied: “Ken je mij?” – Trijntje Oosterhuis 
Solist: Rianne de Vries 
 

Het lied "Ken je mij" werd geschreven door Huub 
Oosterhuis. Het is een verwijzing naar de 
woorden van psalm 139. 

 
Schriftlezing: Psalm 139,1-7.23-24 
 
Lied: “True Colors” – Cindy Lauper 
Solisten: Désirée Nieuwveld en John Breugem 
 

“True Colors”: Ik begrijp dat je het moeilijk hebt 
in een wereld vol mensen en vol duisternis. En 
toch, wees niet bang je echte kleuren te laten 
zien. Ze zijn mooi als een regenboog. Ik zie ze 
en daarom houd ik van je. 

 
Enkele gedachten bij de schriftlezing en de 
muziek 
 
Improvisatie 
 
Lied: “Pak maar mijn hand” – Nick en Simon 
Solisten: Jeannette Stitselaar, Arjan Kelder, 
Simon van Rooij en Tonnie Kas 
 

“Pak maar mijn hand”: Het liefst zou je alles 
alleen doen, maar dat hoeft niet. Pak maar mijn 
hand. Je kunt niet in je eentje de wereld op je 
nek nemen. 

 
gebeden en gaven 

 



De kinderen komen terug uit de kinderdienst. 
Inzameling van de gaven. Intussen luisteren we 
naar Mena Nieuwveld die zingt: “Laat het los” – uit 
de film ‘Frozen’. Intussen zien we beelden uit de 
film. 
 

“Laat het los” 
De sneeuw glanst zacht in het maanlicht vannacht, van 
een voetstap geen blijk. 

Dit lege, verlaten land, is vanaf nu mijn, koninkrijk. 
Van de storm die in mij woelt, had tot nu toe niemand 
weet. 
Het werd mij teveel, hoe 'k m'n best ook deed. 
 
Laat niemand toe. 
Spreek niemand aan. 

Wees gehoorzaam en ga hier niet vandaan. 
Voel niets doe niets wat iets verraad. 
Da's nu te laat. 
 
Laat het los, laat het gaan. 

Het roer moet om, ja dat moet. 
Laat het los, laat het gaan. 

Sluit de deuren nu voorgoed. 
Wat men daar, over mij beweert. 
Raakt me hier niet meer. 
En kou heeft me sowieso nooit gedeerd. 
 
't Is grappig dat wat afstand, zo snel weer inzicht gaf. 

Want de vrees die mij steeds voort joeg, 
glijdt nu al van mij af. 
 
Ik ga opzoek naar wie ik ben. 
Verleg de grenzen die ik ken. 
Geen goed of fout, geldt hier voor mij. 
'k Ben vrij. 

 

Laat het los, laat het gaan. 
Voorbij is de storm in mij. 
Laat het los, laat het gaan. 
Geen tranen meer, voorbij. 
Hier begint mijn nieuw bestaan. 
Onbevreesd en vrij. 

 
M'n kracht neemt toe en schept een zuilenrij van steen. 
M'n ziel bouwt een kasteel van ijskristallen om mij heen. 
In elk kristal weerklinkt de echo van mij geest. 
Ga nooit nee nooit terug, het verleden is geweest. 
 

Laat het los, laat het gaan. 
Ja ik rijs uit de kilte op. 
Laat het los, laat het gaan. 
Op deze hoge top. 
 

Hier begint, nu mijn leven weer. 
Vrij en onbevreesd. 

Kou is voor mij nooit een punt geweest. 

 
Voorbeden, ingeleid door het lied “Mag ik dan bij 
jou” – Claudia de Breij 
 

“Mag ik dan bij jou”: Over het verlangen om bij 
iemand te kunnen schuilen die je helemaal 
vertrouwt. 

 
Voorbeden 
Ieder die dat wil kan na de gesproken voorbeden 
een kaarsje aansteken. Intussen luisteren we naar 
“Fragile” (Sting). 
 

allen Onze Vader… 
allen gaan staan 

Zegen 
 
Slotlied: “Man in the mirror” – Michael Jackson 
Solist: Arjan Kelder 
 

“Man in the mirror”: Een lied over zelfreflectie. 
Wat doe ik aan sociale onrechtvaardigheid? Doe 
ik iets om de wereld beter te maken? Ik begin bij 
mezelf, bij de man die ik zie in de spiegel, en 
vraag hem zijn levenswijze te veranderen. 
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Collecten 
De eerste collecte is voor Kerk in Actie. De tweede 
collecte is voor de landelijke kerk. 
 
Bij de eerste collecte: een lach op het gezicht van 
kinderen in Nederland 
Veel kinderen in Nederland groeien niet veilig op. Ze 
leven in armoede, waardoor er thuis veel stress is. In hun 
jonge leven hebben ze al veel meegemaakt: honger, 
huiselijk geweld, eenzaamheid, verwaarlozing. Ook 
kinderen in Nederlandse asielzoekerscentra hebben veel 
te verwerken. Ze hebben vaak traumatische dingen 
meegemaakt en missen hun vertrouwde omgeving. De 
mensen om hen heen zijn gespannen en verdrietig. Hun 
leven is vol met onzekerheden.  
Gelukkig zijn er mensen die ervoor zorgen dat deze 
kinderen af en toe even onbezorgd kind kunnen zijn. Kerk 
in Actie steunt hun initiatieven. In Den Haag zijn kinderen 
welkom in de Kinderwinkel voor sport, spel, muziek en 
een luisterend oor. En Stichting de Vrolijkheid organiseert 
creatieve activiteiten voor kinderen in asielzoekerscentra. 
Mijnkerk.nl, de initiatiefnemer van de TOP2000-
kerkdiensten, steunt dit doel van Kerk in Actie. En wij 
doen graag mee. 

 
Welkom aan de buren! 
Vandaag is er geen dienst in het Pauluscentrum. We 
heten de parochianen die vandaag naar de Eshof komen, 
van harte welkom. 
 
U kunt na afloop oliebollen bestellen voor de 
kinderen van Grace Home! 
Na deze dienst kunt u in de hal oliebollen bestellen 
waarvan de opbrengst bestemd is voor de kinderen uit 
weeshuis Grace Home. Één zak met 10 oliebollen kost 
€9,--, twee zakken €17,-- en drie zakken €25,--.  De 
bestelde oliebollen kunnen worden opgehaald op 
woensdag 30 december a.s. tussen 10.00 en 12.00 uur of 
op donderdag 31 december tussen 10.00 en 12.00 uur in 
de hal van De Eshof. Namens de Stichting Grace Care 
Nederland en namens Pastor John en de kinderen, 
bedankt voor jullie bestelling en bijdrage aan Grace 
Home. 
 
Verdere informatie over de kerk: www.pgdeeshof.nl  
Kerkdiensten beluisteren: www.kerkdienstgemist.nl 

http://www.kerkdienstgemist.nl/

