
Suggesties	  voor	  11-‐14	  maart	  2021:	  KLIMAATWEEKEND	  	  
 
We kunnen niet de straat op, maar we kunnen ons wel laten horen. Ons laten 
inspireren. We weten dat we met velen zijn die geloven dat het anders kan en anders 
moet. Ons eigen consumentengedrag. De houding waarmee we de aarde 
benaderen. De belasting op de aarde door bedrijvigheid, energiegebruik, 
vliegverkeer en meer. Het beleid van de overheid dat het gedrag van ons en de 
economie reguleert. 
 
Hieronder vindt u een uitnodiging met handreikingen om ons in kerkdiensten en 
gebedsbijeenkomsten te laten inspireren tot moed, daadkracht en omkeer.  
 
Als achtergrondinformatie en motivator rond het thema klimaatverandering is de 
documentaire ‘Normal is over’ een aanrader. 
https://www.2doc.nl/documentaires/series/boeddhistische-blik/2021/normal-is-
over.html voor achtergronden en de docu zelf. 
 
Klokken luiden om 15.00.  
In aanloop daar naartoe: wie maar wil maakt muziek waar hij/zij maar wil.  
 
https://www.raadvankerken.nl  diverse webinars en de publicatie 
https://www.raadvankerken.nl/product/van-god-is-de-aarde/ plus leeswijzer 
 



 

Klimaatgedachten bij de teksten op de leesroosters voor protestantse en 
katholieke kerken:  

14 maart: 4e zondag in de 40dagentijd, zondag laetare, ‘verheugt u!’ 

Efeze 2: 4-10 
Een stuk over de barmhartigheid, liefde en genade van God. Die redden ons. Maar 
dat betekent niet dat we kunnen achteroverleunen: we moeten de weg gaan van de 
goede daden. Wat zijn die goede daden in het licht van aarde, klimaat, eeuwigheid. 
Hoe kunnen we onze dankbaarheid tonen voor het geschenk van het leven en de 
liefde? 

Johannes 6: 4-15 
Een verhaal van overvloed, eenvoud, samen delen. Een verhaal over de kracht van 
het samen zijn en samen doen: de massa die luistert, gaat zitten, zich laat inspireren, 
zich laat voeden. Een wonder? Onmogelijk? De kracht van een dankgebed, een 
eerste gebaar, een eerste stap: hier, dit heb ik. En dat er dan toch echt genoeg is 
voor iedereen. Eerst geven, dan ontvangen. 

2 Kronieken 36: 14-16, 19-23 
Over waarschuwingen, oproepen je om te keren, en die niet serieus nemen. Over 
God die zijn volk en zijn woning (ons gemeenschappelijk huis) voor de ondergang wil 
behoeden. Maar er was niets dan spot, uitlachen, de spot drijven. Wie niet horen wil 
moet voelen. Er kwam rampspoed, ballingschap en dood. Maar voor het land was 
het een zegen: dat kon 40 jaar braak blijven liggen, en kreeg rust. ‘Totdat alle niet in 
acht genomen sabbatsjaren vergoed waren.’ Hoeveel sabbatsjaren zou de aarde nu 
nodig hebben? Hoe kunnen we het gebrek aan rust en zorg vergoeden? Hoe kunnen 
we zorgen dat de temperatuur niet verder stijgt, de bodem niet uitgeput raakt, de 
dieren met respect behandeld worden? Nemen we het serieus of laten we het zover 
komen dat de aarde (God?) dan kwaadschiks laat voelen dat alle grenzen 
overschreden zijn? 

Psalm 137 
Vroeger was alles mooier. Die natuur van 50 jaar geleden komt nooit meer terug. De 
rivieren, het kleinschalige bouwland, de wilde bloemen met zingende insecten, de  
kwinkelerende vogels. Hangen we de lier aan de wilgen? Stoppen we met zingen, 
met hopen, met dichten, met lachen? Voelen wij in deze wereld nu ook hoe vreemd 
de grond ons is geworden? Hoe heet de grond ons onder de voeten wordt? Dat het 
zingen en lachen ons vergaat? Laten we aan Jeruzalem blijven denken. Het land 
waar we vandaan komen. De ideale stad. Mokum. Stad naar mijn hart, naar God’s 
hart. Niet zoals het is, maar zoals het bedoeld is. Laten we beseffen dat die 
ballingschap waarin we leven, ver weg van de natuur, ver van hoe we bedoeld zijn, 
van hoe de aarde bedoeld is, eindig kan zijn. Laat niet meer steden en 



natuurgebieden sneuvelen door de chaos die we veroorzaken. Niet wachten op oog 
om oog, tand om tand, maar het drama voor zijn.  

Johannes 3: 4-21 
De Samaritaanse vrouw bij de put. Over het verlangen naar water en naar levend 
water. Het verlangen dat je dorst voor eeuwig gelest wordt. En over het raadsel waar 
God aanbeden en vereerd zal worden, op de berg, in Jeruzalem? Daar niet, waar 
dan wel? Weten wij het ondertussen? Waar aanbidden en vereren wij de Eeuwige? 
Thuis, in de kerk, in de natuur, in alles wat je overkomt? Hoe vraagt hij ons vandaag 
om hem en zijn schepping te eren en eerbiedigen? Wat is er gebeurd met het water, 
hoe is dat verdeeld, hoe is dat vervuild, voor wie is het toegankelijk? En hoe gaan we 
om met het levende water, de inspiratie, de bron van ons leven, de levensrivier? 
Respecteren we die bron genoeg? Of leven we alsof we alles bezitten, in plaats van 
dat we het uit genade ontvangen en weer kunnen doorgeven aan de mensen die na 
ons komen? 

Laudato sí’: 
https://laudato-si.nl/ Een website vol liturgiesuggesties, verdiepingsmateriaal en 
onderbouwing rond het thema: zorg voor de schepping / ons gemeenschappelijk 
huis.  
 
Open deur: 
Oecumenisch maandblad Open deur had in maart 2019 als thema: Groen geloven. 
Deze 40 groene stappen lenen zich voor gesprek en actie: 
https://www.hoofdhof.nl/uploads/klant158/files/40-dagen-groen.pdf  
 
 



 

GEBEDEN 

Lees een van de gebeden uit Laudato si’ (Encycliek Paus Franciscus, 2015) 
of de iets aangepaste versie van Groen Geloven hieronder:  

Gebed 

Almachtige God, u bent aanwezig in heel het universum 
en in de kleinste van uw schepselen. 
Teder omarmt u alles wat bestaat. 
 
Wij bidden om openheid en verwondering.  
 
Stort de kracht van uw liefde in ons uit, 
zodat wij leven en schoonheid beschermen. 
Help ons te herstellen wat op deze aarde in de steek gelaten 
en vergeten is, maar in uw ogen zo kostbaar. 
 
Laat ons bidden: 
God van de armen, vervul ons met vrede,  
opdat wij als broeders en zusters leven, zonder iemand te benadelen. 
Help ons de verlaten en vergeten mensen van deze wereld,  
in ons leven te betrekken.  
Raak de harten aan van hen die enkel winst zoeken  
ten koste van de armen en de aarde. 
 
Laat ons bidden: 
Barmhartige God, genees ons, 
opdat wij de wereld beschermen en niet uitbuiten, 
dat wij schoonheid zaaien en niet vervuiling en vernietiging. 
Leer ons de waarde van elk ding te zien, 
zodat wij vol verwondering tot bezinning komen 
en gaan inzien dat wij, 
op onze weg naar uw oneindig licht, 
diepgaand verbonden zijn met alle schepselen. 
 
Laat ons bidden: 
Dank dat u elke dag met ons bent. 
Bemoedig ons alstublieft in onze strijd 
voor rechtvaardigheid, liefde en vrede. 
Amen 
 



Of (fragmenten uit) dit gebed uit 2020: https://www.kerknet.be/kerknet-
redactie/inspiratie/wereldwijd-gebed-voor-de-aarde-laudato-si-week-2020  

Voorbeden – mogelijke intenties 
• Dat we de aarde die kreunt en lijdt echt horen, en in ons denken en handelen 

gehoorzamen aan de grenzen aan de groei. Dat we haar sabbatstijd gunnen. 
• Dat we luisteren naar de generaties die na ons komen die, hardop of gewoon 

alleen door er te zijn, ons ervan doordringen dat we de verantwoordelijkheid 
moeten nemen. 

• Dat we ons hart en ons verstand laten spreken, ons verdiepen in wat er aan 
de hand is, onder ogen zien hoe laat het is. En doen wat nodig is. 

• Dat we onze handen ineen slaan, en stappen zetten. Niet denken ‘wat ik doe 
maakt niet uit op wereldschaal’, of ‘Nederland is zo klein, we gaan echt niet de 
wereld redden’, maar dat we geloven in kleine daden, in een verandering van 
houding, in vertrouwen. 

• Dat we de kracht van de kerk inzetten, en erop vertrouwen dat we een sterke 
stem hebben als het gaat om bescherming van mensen en van de aarde. Dat 
we trots kunnen zijn op onze voorbeeldrol in de samenleving en profetisch 
durven spreken en doen. 

• Dat we kunnen uitstijgen boven economische belang, eigen belang, of 
politieke voorkeur, en ons laten gezeggen door het belang van een leefbare 
aarde en toekomst voor de kinderen na ons. 

• Dat we kunnen bidden en profeteren, om kracht vragen en de waarheid 
zeggen. Onder ogen zien wat nodig is, en blijk geven van een ommekeer in 
ons leven en handelen: het moet anders, bekeer je, het mag nee het moet 
minder en anders. Maar ook daar wil God nabij zijn en ons een nieuwe aarde 
laten zien. 
 

2. LIEDEREN 

Bronnen: 
VL = Verzameld liedboek, Huub Oosterhuis 
NLF = Nieuw Liedfonds 
NLB= Nieuw Liedboek 
Jan Krans, Pete Pronk, Fred Tuinder, Ytzen van Osnabrugge, Diederick 
Koornstra, Fokke de Vries: repertoire van de Keizersgrachtkerk Amsterdam 
 

Psalm 1, 8, 36, 104, 148 

Zonnelied, diverse versies 



 

Klimaatlooplied   2015, Andries Govaart / Christiaan Winter 
(pdf met noten en mp3 – beschikbaar via…) 

Refrein:	  
Zend	  u	  adem,	  wij	  komen	  tot	  leven	  
	  
Gemaakt	  uit	  deze	  aarde,	  zijn	  wij	  met	  haar	  verwant,	  
Wij	  groeten	  broers	  en	  zusters,	  de	  maan,	  de	  wind,	  het	  land.	  
	  
Wij	  gaan	  over	  de	  aarde,	  zij	  draagt	  en	  duurt	  en	  voedt.	  
Wij	  lopen	  in	  verwond’ring,	  en	  proeven:	  het	  is	  goed.	  
	  
Wij	  leven	  van	  de	  aarde	  die	  ons	  is	  toevertrouwd.	  
Wij	  danken	  voor	  de	  schepping,	  staan	  in	  voor	  haar	  behoud	  
	  
Toch	  reiken	  wij	  naar	  sterren,	  en	  plukken	  zonder	  maat.	  
ontsluieren	  geheimen,	  herscheppen	  grond	  en	  zaad	  
	  
en	  lopen	  zo	  verloren,	  is	  er	  een	  weg	  terug?	  
De	  aarde	  snakt	  naar	  adem	  en	  raakt	  snel	  uitgeput.	  	  
	  
De	  witte	  bergen	  smelten,	  de	  grond	  wordt	  grauw	  en	  droog.	  
Gerooid	  worden	  de	  wouden	  met	  storm	  en	  vloed	  als	  oogst.	  
	  
God,	  schenk	  opnieuw	  uw	  adem,	  de	  geest	  die	  wijsheid	  schenkt,	  
die	  keert	  verharde	  harten,	  het	  dor	  verstand	  doordrenkt.	  
	  
Dan	  kiezen	  wij	  het	  leven	  en	  delen	  zee	  en	  land	  
En	  ieder	  plukt	  de	  vruchten	  van	  wat	  z/hij	  heeft	  geplant.	  
	  
De	  zon	  schijnt	  in	  het	  water,	  de	  lucht	  klaart	  op,	  wordt	  licht.	  
De	  zee	  krioelt	  van	  leven,	  de	  schepping	  uw	  gedicht.	  	  
	  
Zend	  uw	  adem,	  wij	  komen	  tot	  leven	  
	  
Groot is de wereld (VL 740)(161-I) 



 

Licht in de nacht 
 
tekst/muziek:  John Bell / Graham Maule 
Ned. vertaling: Andries Govaart/Joke Ribbers 
 

 
 
 
Wij zingen: Blijf niet staren (VL 855) 

 



 

De noche iremos 

'De noche iremos': J. Berthier (Communauté de Taizé) 

 

 

 

 

 



 

Eerste stem (NLF 25) 

Tekst:  Jannet Delver (naar Hildegard von Bingen) 
Muziek: Tom Löwenthal 

 

 

 

Behoed en bewaar jij ons  

oorspronkelijk : La paz del Senor (brazilie) 
koorbewerking: Diederick Koornstra 

 



 

Behoed en bewaar jij ons lieve God, 
Wees met ons in al het lijden. 
Wees warmte en licht, een mens’lijk gezicht 
nabij ons in donkere tijden 
 
Behoed en bewaar jij ons lieve God 
en geef ons geloof en vertrouwen: 
een vlam die niet dooft, in vrede gelooft 
Geef dat wij daar zelf aan bouwen. 
 
Behoed en bewaar jij ons lieve God, 
omgeef jij ons met jouw zegen. 
Wil in de woestijn een bron voor ons zijn 
en zet ons op nieuwe wegen. 
 
 



 

Uit honderd huizen 

tekst: Cees Remmers 
muziek: Diederick Koornstra 

 

 

 

 

 
 
Wij willen bij elkander schuilen, 
verdriet alleen is vaak te groot; 
een schouder om op uit te huilen, 
een hand die droeve tranen droogt, 
een hand die droeve tranen droogt; 



zo leren wij elkaar weer zingen 
getroost met wat het leven biedt. 
Kom laat ons weer opnieuw beginnen 
op hoop van zegen: zing een lied, 
op hoop van zegen, op hoop van zegen 
zing een lied 
 
 
Want hier en alom in den lande 
gaan mensen vaak en fel te keer 
ze maken vuisten van hun handen 
en nodeloos doen wij ons zeer 
en nodeloos doen wij ons zeer; 
baan liever wegen uit dit heden 
geloof in wat je nog niet ziet 
en sluit je aan bij onze beden 
op hoop van zegen: zing een lied, 
op hoop van zegen, op hoop van zegen 
zing een lied 
 



 

Wij zingen: Blinde ogen (VL 568) 

 
 
Door harde stilte strak omwonden 

tekst: Jan van Opbergen 
muziek: Fokke de Vries 
 

 

 

De visioenen zijn verzonken 
tot onderhuids en binnensmonds; 
de visioenen zijn verzonken, 
een veenbrand smeulend ondergronds. 
 
De grote woorden zijn geweken 
en nieuw geluid groeit langzaam aan; 
de grote woorden zijn geweken, 
maar woede om zoveel houdt aan. 



 

 

 

De visioenen gaan herleven, 
van onderop en reken maar; 
de visioenen gaan herleven, 
een brandend braambos, zeker waar. 
 
De grote woorden zullen keren, 
maar dan bescheiden, zacht en sterk; 
de grote woorden zullen keren, 
door liefde Gods als mensenwerk. 
 
Woord dat ruimte schept (VL 537) 

 



 



 

Wij zingen: Een land om van te dromen 

tekst:  Mar van der Velde 
melodie: Joods/Pools 
 

 

 

 
Refrein: 
Want een land, een land om van te dromen 
stuwt de mensen uit hun slavernij 
tot zij juichen met tranen in hun ogen: 
‘Lieve God, we zijn er eind’lijk vrij!’ 
 
Zeg nooit dat de zeeën veel te hoog zijn, 
dat een mens niet zonder bedding kan. 
Zeg nooit dat woestijnen veel te droog zijn, 
dat een volk daar eenmaal weer verzandt. 
Refrein 
 
Zeg nooit: ‘God is zijn verbond vergeten, 
er is niemand hier die ons bevrijdt.’ 
Zeg nooit: ‘Van een droom kan ik niet eten.’ 
Zeg nooit: ‘Wie niet werkt verknoeit zijn tijd.’ 
Refrein: 
Daidi daidi daidi… 
 
Zeg nooit dat het godvergeten lijden 
toch het noodlot is van ons bestaan. 
Zeg nooit: ‘Stil maar wacht op beet’re tijden.’ 
Zeg nooit: ‘Niemand kan de dood weerstaan.’ 
Refrein 



 
Zomaar te gaan 

tekst: Hanna Lam 
muziek: Wim ter Burg 

 

Zomaar te gaan, wordt het leven of dood? 
Altijd maar banger, duurt het nog langer? 
Zomaar te gaan, wordt het leven of dood? 
In de woestijn worden kinderen groot. 
 
Zomaar te gaan, met Zijn woord als bewijs, 
altijd maar lopen, altijd maar hopen. 
Zomaar te gaan met Zijn woord als bewijs; 
straks wonen wij in een paradijs. 
 



 

Vroeg in de morgen (VL 259)(79-II) 





 

 
Wij zingen: Dat wij onszelf gewonnen geven (NLB 816) 

 

 

2. Dat wij versteende zekerheden 
verlaten om op weg te gaan. 
Dat niet de greep van het verleden 
ons achterhaalt en stil doet staan. 
 

3. Omdat de huizen die wij bouwden 
geen onderkomen kunnen zijn. 
Omdat het bloedeloos vertrouwde 
ons achterdochtig maakt en klein. 
 



4. Dat wat wij hebben ons niet gijzelt, 
dat wij van elke dwang bevrijd 
naar onbekende plaatsen reizen. 
Dat Gij ons onderkomen zijt. 

 
Ik ben (NLB 934) 
 

a  

 
 
2. Ik ben er als het leven lacht. 

Ik ben er voor je in de nacht. 
Ik ben er in je hoogste lied. 
Ik ben er als je 't_niet meer ziet. 
 

3. Ik ben de weg waarop je gaat. 
Ik ben er zelfs ten einde raad. 
Ik ben gegeven als je brood, 
je vriend in leven en in dood. 

 



 

Van nu aan leef ik met je mee  
tekst: Eep Talstra 
muziek: Bart Thijs 

 

 

refrein: 

 
 
Een veel betekenend gebaar, 
voor jou en wie er na jou komen. 
Ik span mijn boog niet tegen jou, 
maar in de wolken zichtbaar tussen ons. 
Ik heb gekozen voor de aarde.  
refrein 
 
Dan weet ik zeker wat ik doe, 
voor jou en wie er na jou komen. 
Ik zal mij houden aan mijn woord. 



Ik blijf bij alles wat ik heb gemaakt, 
ik heb gekozen voor het leven.  
refrein 
 
Er moet een tuin zijn voor de merel 

tekst:  Eppie Dam 
muziek : Hindrik van der Meer 

 

Er moet een land zijn voor de mensen 
er moet een huis zijn of een tent. 
Er moet een plek zijn op de wereld 
waar je altijd veilig bent. 

 
Er mag een plek zijn om te blijven, 
er mag een plek zijn om te gaan. 
Dan heb je vleugels om te drijven, 
een been om op te staan. 

 
“Zolang wij ademhalen” 

Tekst: Sytze de Vries 
Melodie: Hymnau a Thonau, Wales 1865, Llangloffan. 
 

 
                 Zo-  lang wij  a- dem ha-    len 

 
             schept Gij  in  ons de   kracht 

 
                  om  zing-end te ver-  ta-      len 



 
                  waar-toe wij zijn ge-  dacht: 

 
                   el-  kaar zijn wij ge-  ge-   ven 

 
                   tot  kleur en sa- men-klank. 

 
                   De  lof-zang om het  le-      ven 

 
                Geeft stem aan on-ze  dank. 
 
2. 
Al is mijn stem gebroken, 
mijn adem zonder kracht, 
het lied op and’re lippen 
draagt mij dan door de nacht. 
Door ademnood bevangen 
of in verdriet verstild: 
het lied van uw verlangen 
heeft mij aan ‘t licht getild! 
 
3. 
Het donker kan verbleken 
door psalmen in de nacht. 
De muren kunnen vallen: 
zing dan uit alle macht! 
God, laat het nooit ontbreken 
aan hemelhoog gezang, 
waarvan de wijs ons tekent 
Dit lieve leven lang. 
 
4. 
Ons lied wordt steeds gedragen 
door vleugels van de hoop. 
Het stijgt de angst te boven 
om leven dat verloopt. 
Het zingt van vergezichten, 
het ademt van uw Geest. 
In ons gezang mag lichten 
het komend bruiloftsfeest. 
 



Wees goed voor deze aarde 

 

 

In de veelheid van geluiden 
 
tekst:   Sytze de Vries 
melodie Broedergemeente 1740 
 

 
 
2. En van overal gekomen, 
 drinkend uit de ene bron, 
 bidden wij om nieuwe dromen, 
 richten wij ons naar de zon. 
 
3. Want wij mensen op de aarde 
 raken van het duister moe. 
 Als uw hart ons niet bewaarde, 
 sliepen wij ten dode toe. 



 
4. Laat uw dauw van vrede dalen 
 in de voren van de tijd. 
 Vat ons samen in de stralen 
 van uw goedertierenheid. 
 
5. Die ons naam voor naam wil noemen, 
 al uw liefde ons besteedt, 
 zingend zullen wij u roemen 
 en dit huis juicht met ons mee. 
 
 

 

 

 


