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Viering Oecumenische Basisgroep Heerenveen 

6 oktober 2013 

 



 

Welkom en mededelingen  

 

Aansteken van de kaars 

 

 

Openingslied: Lied 283 (nieuwe liedboek) vers 1, 2 en 5 

 

 

 
  

 

Inleiding op het thema 

 

Scheppingsverhalen uit verschillende tradities  
Afgewisseld met muziek van Arvo Pärt, Spiegel im spiegel 

 

 

Lied: Lied voor bijna iedereen       koor 1 en 2, allen 3 en 4 
Van Huub Oosterhuis en Bernhard Huijbers 
 



 

 

 



 

Overdenking:  

 

Muziek: we luisteren naar ‘Anthem’ van Leonard Cohen gezongen door Julie 

Christensen en Claire Bataille 

 

The birds they sang 

At the break of day 

Start again 

I heard them say 

Don't dwell on what 

Has passed away 

Or what is yet to be. 

Ah the wars they will 

Be fought again 

The holy dove 

She will be caught again 

Bought and sold 

And bought again 

The dove is never free. 

 

Ring the bells that still can ring 

Forget your perfect offering 

There is a crack in everything 

That's how the light gets in. 

 

We asked for signs 

The signs were sent 

The birth betrayed 

The marriage spent 

Yeah the widowhood 

Of every government 

Signs for all to see. 

 

I can't run no more 

With that lawless crowd 

While the killers in high places 

Say their prayers out loud. 

But they've summoned, they've 

summoned up 

A thundercloud 

And they're going to hear from me. 

 

Ring the bells that still can ring 

 

You can add up the parts 

But you won't have the sum 

You can strike up the march, 

There is no drum 

Every heart, every heart 

To love will come 

But like a refugee. 

 

Ring the bells that still can ring 

Forget your perfect offering 

There is a crack, a crack in everything 

That's how the light gets in. 

 

Ring the bells that still can ring 

Forget your perfect offering 

There is a crack, a crack in everything 

That's how the light gets in. 

That's how the light gets in. 

That's how the light gets in.  

 

 

 

Collecte 

 



 

Slotlied: uit het oratorium voor Pinksteren van Marijke de Bruijne 
Koor zingt 1 keer voor, daarna allen 

 

Aan het einde van het leven neemt Gods Geest  

de laatste adem in Haar grote waaien op. 

 Onze geest wordt weer verenigd met God die haar gegeven heeft. 

 En wat er blijft wordt in lucht en aarde opgenomen 

 voor leven dat opnieuw ontstaat. 

 Niets gaat verloren. 

 

 

 

Zegen:  
Dat je de weg mag gaan die je goed doet, 

dat je opstaat wanneer je valt, 

dat je mens mag worden in Gods ogen 

En die van anderen 

 

Weet dat de aarde je draagt, 

dat je gaat in het licht 

en de wind je omgeeft. 

 

Dat je de vruchten van het leven proeft 

en gaat in vrede  

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

De opbrengst van de collecte van 1 september 2013 was voor Vluchtelingenwerk  en 

heeft € 217.80 opgebracht inclusief nagekomen gift via de bank. 

 

De jaarlijkse bijdrage is € 100 p.p.. Graag storten op banknummer 29.61.64.151 t.n.v. de 

Oecumenische Basisgemeente. We hebben een ANBI status zodat giften aftrekbaar 

zijn. 

 

Aan deze viering werkten mee: Frans Bouwers, Kees van Kordelaar,  Grieke Land en  

Froukje Rispens 

 

Muzikale medewerking: Rieki Kleinhesselink en het koortje 

 

De volgende viering is op 3 november 2013 


