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Adem die vrij maakt 
 
viering in de serie ‘Uitingen van de Geest’ 
 
 
 
 
 
 
 
In deze viering vieren wij ook de maaltijd. Als u wilt, 
kunt u een stukje brood en wat wijn of vruchtensap of 
wat u ook maar in huis heeft klaarzetten 
 
 
woorden van welkom   
 

wij herinneren ons aan Gods licht in ons mensen 
ontstoken 

 

we horen en zingen: Lied om vrijheid

 

 

 
 

2. Wij, tussen moed en wanhoop. Waarom weten 
wij wel wat leven is maar leven niet? 
Soms gaan wij op de vleugels van een lied 
en durven onze zwaartekracht vergeten. 
 
3.Verlangen, pijn van onbekende duur: 
turen de verte in, niet kunnen laten, 
een stad te zien, een tuin, doorschijnend water 
dan valt de nacht over het middaguur. 

4. Maar voorgevoel van liefde duurt het langst 
Heugenis aan het woord in den beginne, 
licht ongebroken valt het bij ons binnen 
Even zijn wij ontkomen aan de angst. 
 
5.Als vrijheid was wat vrijheid lijkt, wij waren 
de mensen niet die wij nog angstig zijn- 
wij zouden niet meer vluchten voor de pijn 
en voor de grootste liefde niet vervaren.

  

Johannescentrum 
huis van verhalen 
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Gebed van ontferming en dankbaarheid 
 
Dat ik recht kan staan, dat ik vrij kan gaan 
God zij dank, 
dat ik spreek in taal, dat ik U verhaal, 
God zij dank 
dat ik licht ontvang, naar de zon verlang 
God zij dank 
dat het water vloeit, het raakt nooit vermoeid 
God zij dank, 
dat mijn adem is in de duisternis, 
God zij dank 
 

 

 

dat de mensen zijn als bokalen wijn, 
God zij dank, 
 
dat de dood eens komt en het lied verstomt 
zwaar valt het, 

dat de morgen daagt die de liefde waagt 
God zij dank 

 
Maria de Groot 

 

 
rondom de schrift 
 
wij horen uit Galaten 5: 13-25 
Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet om uw eigen verlan-
gens te bevredigen, maar dien elkaar in liefde, want de hele wet is vervuld in één uitspraak: ‘Heb uw 
naaste lief als uzelf’. Maar wanneer u elkaar aanvliegt, pas dan maar op dat u niet door elkaar wordt 
verslonden. Ik zeg u dus: laat u leiden door de Geest, dan bent u niet gericht op uw eigen begeerten. 
Wat wij uit onszelf najagen is in strijd met de Geest, en wat de Geest verlangt is in strijd met onszelf. 
Het een gaat in tegen het ander, dus u kunt niet doen wat u maar wilt. Maar wanneer u door de 
Geest geleid wordt, bent u niet onderworpen aan de wet. Het is bekend wat onze eigen wil allemaal 
teweegbrengt: ontucht, zedeloosheid en losbandigheid, afgoderij en toverij, vijandschap, tweespalt, 
jaloezie en woede, gekonkel, geruzie en rivaliteit, afgunst, bras-en slemppartijen en nog meer van dat 
soort dingen. Ik herhaal de waarschuwing die ik al eerder gaf: wie zich aan deze dingen overgeven, 
zullen geen deel hebben aan het koninkrijk van God. Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde 
en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen 
wet die daar iets tegen heeft. Wie Christus Jezus toebehoort, heeft zijn eigen natuur met alle 
hartstocht en begeerte aan het kruis geslagen. Wanneer de Geest ons leven leidt, laten we dan ook 
de richting volgen die de Geest ons wijst. 
 
overweging –  
 
“Deze mens” uit de Pinkstercantate “Een taal van liefde” 
 
Zegen is een mens 
die niet gaat de weg  
van kwaad tot erger, 
 
die niet galmt als een blaaskaak 
maar wikt en weegt 
op goedheid uit, 
 
die wortelt als een boom, 
die put uit diepe waterstroom, 
die drinkt uit levensbron, 
 
 

goede vruchten in de hand, 
groene bladeren op het hoofd. 
 
Die leeg zijn verwaaien, 
hun weg loopt dood - 
maar deze daartegen 
met woorden van zegen, 
een mens van vrede. 

 
tekst: Michael Steehouder  
muziek: Chris van Bruggen 
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rondom de tafel  
 
Voorbeden 
 
Wij horen en zingen: Het simpele gerei 
 

 
 
2. Uit tranen en uit pijn 

dit samenzijn verkregen:  
bij sober brood de zegen  
twee in uw naam te zijn  

 

3. Waar aan de witte dis  
Uw teken wordt beleden  
Verschijnt Gij: ‘u zij vrede’,  
gij Brood, gij Wijn, gij Vis. 

 
woorden van breken en delen 
 
breken en delen 
 
in verbondenheid met elkaar vieren wij  
de maaltijd. 
 
 
 
 
Wij bidden het gebed dat Jezus ons leerde 
: 
 
Onze Vader die in de hemelen zijt 
Uw NAAM worde geheiligd, 
uw koninkrijk kome, 
uw wil geschiede op aarde 
zoals in de hemel. 
Geef ons heden ons dagelijks brood, 
en vergeef ons onze schulden 

zoals ook wij onze schuldenaars vergeven, 
en leid ons niet in verzoeking 
maar verlos ons van de boze. 
Want van U is het koninkrijk 
en de kracht en de heerlijkheid 
in eeuwigheid. Amen 
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wij horen en zingen 
 

 
 

 

 
 

2. Niet meer beklemd en verdeeld 
niet meer in woorden gevangen 
één en gekend en bevrijd 
eindelijk mens zal ik zijn 

 

 
 
3. Daar staat de stoel van het recht, 

daar zal staan de tafel der armen, 
dan is de dag van het lam, 
zie, ik kom haastig, zegt Hij. 

 

 
 

 
wij ontvangen de zegen 
 
Muziek 
 
Deze viering is voorbereid en uitgevoerd door ds. Toos Wolters en Francis Prins. De muzikale 
begeleiding  is van Wick Gispen en Mirna Pit, de zangers zijn Wilma van der Hout en Wim van Rijkom. 
 
Met dank aan Gerard Appelo en Martin Feenstra voor het maken van de opnames en de audiotrack 
en Harry Dubois voor het online beschikbaar maken en verspreiden van de liturgie en de opname.  
 
Voor de dagen van 4 en 5 mei wijzen wij u op de website van het Nationaal Comité 4 en 5 mei : 
www.4en5mei.nl/ ) met mooie aanwijzingen voor thuis gedenken en vieren  
 


