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Me bloeie wir op



Liturgie voor de 24-ste oecumenische viering 
in het weekend van Vastenavond,

14 februari 2021

“Me bloeie wir op”

“De Peperbus zet de blommekes buiten”

Vastenavondkerkdienst to go

Voorgangers: ds. Willem Vermeulen en pastor Paul Verbeek

Muzikale medewerking: 
Vastenavovendkwartet “de Feestvier (4)”

Arjan, Carina, Eline, Leonie, Ruben, Tobias, 
Janno den Engelsman en Jacques Hermans



Muzikaal binnenkomen

Woord van welkom door ds. Willem Vermeulen

Intochtslied: Zomaar een dak

Groet en votum door pastoor Paul Verbeek

Feestmuziek: Laat ons de blommekes ’s buiten zetten 

Zomaar een dak boven wat hoofden,
deur die naar stilte openstaat,
muren van huid, ramen als ogen,
speuren naar hoop en dageraad,
huis dat een levend lichaam wordt,
als wij er binnen gaan,
om recht voor God te staan.

Negentienachtenvijfteg
Mense wa adde me pech
Toen nome me n’afscheid witte nog
Want wie ging t’r toen weg
Da was Nilles de n’Éérste
Voor ‘t lest Prins Carneval
‘t Wier afscheid mè veul blomme
Dus g’oorde n’overal

Lat ons de blommekes ‘s buite zette
En blef nie aan de kant
As ‘nne vaste plant
Neeje wa dan ‘t zal aan mij nie lette
Want as ik buite kom
Dan ziede pas ‘n blom
Agge mar leut et allee doe mee
Zeg oe groele ze zo ee
Want was da dwelle nie wa voor mijn
Dan zou’k ‘nne kaktus zijn
Lat ons de blommekes ‘s buite zette
En blef nie aan de kant
As ‘nne vaste plant
Neeje wa dan ‘t zal aan mij nie lette
Want as ik buite kom dan ziede pas ‘n blom

Kinderen van eenzelfde Vader,
komt nu tesaam van zuid en noord.
Van oost en west treden wij nader
tot dit welaangename oord.
Kracht van de jeugd,
breng nu verheugd
de stenen bij elkaar.
God helpt u wonderbaar.

Ja toen wier ‘t Krabbegat
‘n Gròòte blommetuin
Wa ruukte toch alles lekker toen
Al was ‘t mar naar juin
Want ééle bosse blomme
Die dweilde deur de stad
En elke blom die ield toen
Z’n eige lekker nat
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Kleurplaten en openingsgebed

Solozang: Summertime 
Gezongen door: Carina Wigman
Piano: Tobias Vermeulen

Summertime
and the livin’ is easy
Fish are jumpin’
and the cotton is high

One of these mornings
you’re goin’ to rise up singin’
So hush little baby,
don’t you cry

One of these mornings
you’re goin’ to rise up singin’
Then you will spread your wings
and you’ll take to the sky

But untill that morning
there’s a nothin’ can harm you
So hush little baby,
don’t you cry

One of these mornings
you’re goin’ to rise up singin’
Then you’ll spread your wings
and you’ll take to the sky

But untill that morning
there’s a nothin’ can harm you
With daddy and mammy
standin’ by

Summertime
Summertime

Tweegesprek
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Solozang: Circle of life 
Gezongen door: Eline Vooijs
Piano: Eline Vooijs

Er wordt een brief geopend

Solozang: Zing, vecht, huil, bid, werk en bewonder 
Gezongen door: Ruben, Carina en Leonie Wigman
Piano: Tobias Vermeulen
Gitaar: Arjan Shojaei

From that day we arrived on the planet
And blinking, stepped into the sun
There’s more to see than can ever be seen
More to do than can ever be done
There’s far too much to take in here
More to find than can ever be found
But the sun rolling high through the sapphire sky
Keeps great and small on the endless round

It’s the circle of life
And it moves us all
Through despair and hope
Through faith and love
‘Til we find our place
On the path unwinding
In the circle
The circle of life

Voor degene in een schuilhoek achter glas
Voor degene met de dichtbeslagen ramen
Voor degene die dacht dat ie alleen was
Moet nu weten, we zijn allemaal samen

Voor degene met ‘t dichtgeslagen boek
Voor degene met de snelvergeten namen
Voor degene die ‘t vruchteloze zoeken
Moet nu weten, we zijn allemaal samen

Zing, vecht, huil, bid, lach, werk  
en bewonder (4x)
Niet zonder ons

It’s the circle of life 
And it moves us all 
Through despair and hop
Through faith and love 
‘Til we find our place 
On the path unwinding 
In the circle 
The circle of life

It’s the wheel of fortune, yeah
It’s the leap of faith
It’s the band of hope
Till we find our place
On the path unwinding, yeah
In the circle, the circle of life
On the path unwinding, yeah
In the circle, the circle of life

Voor degene met de slapeloze nacht
Voor degene die ‘t geluk niet kan beamen
Voor degene die niets doet, die alleen 
maar wacht
Moet nu weten, we zijn allemaal samen

Voor degene met z’n mateloze trots
In z’n risicoloze hoge toren
Op z’n risicoloze hoge rots
Moet nu weten, zo zijn we niet geboren
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Zing, vecht, huil, bid, lach, werk  
en bewonder
Niet zonder ons

Voor degene met ‘t open gezicht
Voor degene met ‘t naakte lichaam
Voor degene in ‘t witte licht
Voor degene die weet, we komen samen

Zing, vecht, huil, bid, lach, werk  
en bewonder
Niet zonder ons

Een tweede brief komt aan de orde

Solozang: Ik heb je lief 
Gezongen door: Eline Vooijs
Piano: Eline Vooijs

‘k weet niet of je zit te wachten 
op een vriendelijk woord van mij 
als ik je daar zie zitten
maakt me dat veel beetjes blij 
voel het als ik jou zie zitten 
als ik je alleen maar ruik 
‘t zit in honderdduizend vlinders 
die zoet zweven in m’n buik 

‘k heb je lief, m’n hele leven 
‘t is veel meer dan “houden van” 
‘t is alsof je in m’n bloed zit 
ik zonder jou niet leven kan 

jouw mooie ogen doen me smelten 
‘t zet me zo in vuur en vlam 
ik voel het enkel bij jouw aanblik 
ik krijg het ook van Rotterdam 

Refrein
‘k heb je lief 
‘k heb je lief 
‘k heb je lief 
wat moet ik zonder jou 
‘t zijn vier hele kleine woordjes 
en al maakt je dat een beetje bang 
‘k heb je lief 
vier jaargetijden lang 

voel het heel vaak als jij opstaat 
of na een zomerse bui 
ik word al week bij de gedachte 
jij die loopt in m’n lievelingstrui 
‘t is mijn hand die jij plots vastpakt 
als ik domweg naast je fiets 
‘t komt ook, dat is nou het gekke, 
zelfs door helemaal niets 

Refrein
‘k heb je lief 
‘k heb je lief 
‘k heb je lief 
wat moet ik zonder jou 
‘t zijn vier hele kleine woordjes 
en al maakt je dat een beetje bang 
‘k heb je lief 
14 bloemencorso’s lang 

ik proef het tijdens ons zoenen 
of als je plotseling lacht 
ik zie het in vallende sterren 
na heftig vrijen in de nacht 
‘t is die tinteling, dat briesje 
maakt jou helemaal voor mij 
ik denk als ik jou zo zie lopen 
God, d’r gaat een engeltje voorbij 
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Refrein
‘k heb je lief 
‘k heb je lief 
‘k heb je lief 
wat moet ik zonder jou 
‘t zijn vier hele kleine woordjes 
en al maakt je dat een beetje bang 
‘k heb je lief 
1001 nachten lang 

Bridge
een van mijn mooiste dromen 
is oud te worden met z’n twee 
dat die maar uit mag komen 
ik heb je lief tot na de AOW 

Solo

Refrein
‘k heb je lief 
wat moet ik zonder jou 
‘t zijn vier hele kleine woordjes 
en al maakt je dat een beetje bang 
‘k heb je lief 
104 kerstbomen lang 
‘k heb je lief 

‘k heb je lief 
m’n hele leven lang.

Uitslag van de tekenwedstrijd

Feestmuziek: ‘k Heb het voorjaar in m’n kop

Ei, wa d’is t’r gaande? Ei, wa doe t’r op?
Oor ik dèèr ‘n nuuw geluid?
Is’t ‘n dòòve kwartel, ‘n kiep mè  
zonder kop,
Of is’t ‘n flierefluit?

Refrein
Rozegeur en zonneschijn,  
‘n zuchje van ‘t Scheld
Fladder as ‘n vlinder in ‘t vastenavendveld
M’n kop is in de wolleke a’k deur de  
strate zwier
Errem as de miere, mar ‘n echte lentenier!
Ik eb ‘t voorjaar in m’n kop... 
‘t voorjaar in m’n kop...
Ik eb ‘t voorjaar... ‘t voorjaar... 
in m’nne kop!

Ei, wa d’is t’r gaande? 
Ei, wa ruuk ik nouw?
Ang t’r ier wa d’in de lucht?

Is ‘t lentebloesem of de Spiertusschouw,
Of ‘n verbòòje vrucht?

Refrein

Ei, wa d’is t’r gaande? Ei, wa doe t’r op?
Ruuk ik dèèr ‘n nuuwe geur?
Zijn ’t motteballe, of tóch ’n koffiesjop,
Of is’t ‘n bellefleur?

Refrein

Onze burregemééster die is Frank en vrij
En ij ouw van de natuur.
IJ kreg in de lente, wie wit al wel in mei,
‘n Bloeiend stadsbestuur!
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Solozang: I won’t give up 
Gezongen door: Ruben, Carina en Leonie Wigman
Piano: Leonie Wigman
Gitaar: Arjan Shojaei

When I look into your eyes
It’s like watching the night sky
Or a beautiful sunrise
Well there’s so much they hold
And just like them old stars
I see that you’ve come so far
To be right where you are
How old is your soul?

Refrein
Well, I won’t give up on us
Even if the skies get rough
I’m giving you all my love
I’m still looking up

And when you’re needing your space
To do some navigating
I’ll be here patiently waiting
To see what you find

Refrein
‘Cause even the stars they burn
Some even fall to the earth
We’ve got a lot to learn
God knows we’re worth it
No, I won’t give up

Bridge
I don’t wanna be someone who walks 
away so easily
I’m here to stay and make the difference 
that I can make
Our differences they do a lot to teach us 
how to use the tools and gifts
We got yeah we got a lot at… 
I don’t wanna be someone who walks 
away so easily

I’m here to stay and make the difference 
that I can make
Our differences they do a lot to teach us 
how to use the tools and gifts
We got yeah we got a lot at stake
And in the end you’re still my friend at 
least we did intend
For us to work we didn’t break,  
we didn’t burn
We had to learn, how to bend without the 
world caving in
I had to learn what I got, and what I’m not
And who I am

Refrein
I won’t give up on us
Even if the skies get rough
I’m giving you all my love
I’m still looking up
I’m still looking up
Well, I won’t give up on us (no I’m not 
giving up)
God knows I’m tough (I am tough) he 
knows (I am loved)
We got a lot to learn (we’re alive,  
we are loved)
God knows we’re worth it  
(and we’re worth it)

I won’t give up on us
Even if the skies get rough
I’m giving you all my love
I’m still looking up
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Dingen om over na te denken / voorbede

Solozang: Avond 
Gezongen door: Ruben, Carina en Leonie Wigman
Piano: Leonie Wigman
Gitaar: Arjan Shojaei

Nu hoef je nooit je jas meer aan te trekken
En te hopen dat je licht het doet.
Laat buiten de stormwind nu maar razen  
in het donker
Want binnen is het warm en licht en goed.
Hand in hand naar buiten kijken  
waar de regen valt.
Ik zie het vuur van hoop en twijfel in  
je ogen
En ik ken je diepste angst.

Refrein
Want je kunt niets zeker weten en alles 
gaat voorbij.
Maar ik geloof, ik geloof, ik geloof,
Ik geloof, ik geloof in jou en mij.

En als je ‘s morgens opstaat ben ik bij je
En misschien heb ik al thee gezet.
En als de zon schijnt buiten gaan we 
lopen door de duinen
En als het regent gaan we terug in bed.
Uren langzaam wakker worden, zwevend 
door de tijd,
Ik zie het licht door de gordijnen  
en ik weet:
Het verleden geeft geen zekerheid.

Refrein
Want je kunt niets zeker weten en alles 
gaat voorbij.
Maar ik geloof, ik geloof, ik geloof,
Ik geloof, ik geloof in jou en mij.
Ik geloof, ik geloof, ik geloof,
Ik geloof, ik geloof in jou en mij.

Gitaarsolo 

Ik doe de lichten uit en de kamer wordt  
nu donker,
Een straatlantaarn buiten geeft wat licht.
En de dingen in de kamer worden  
vrienden die gaan slapen,
De stoelen staan te wachten op het ontbijt.
En morgen word ik wakker met de geur 
van brood en honing,
De glans van het gouden zonlicht in  
jouw haar.
En de dingen in de kamer,  
ik zeg ze welterusten,
Vanavond gaan we slapen en morgen 
zien we wel.
Maar de dingen in de kamer zouden 
levenloze dingen zijn zonder jou.

Refrein
En je kunt niets zeker weten,  
want alles gaat voorbij.
Maar ik geloof, ik geloof, ik geloof,
Ik geloof, ik geloof in jou en mij.
Ik geloof, ik geloof, ik geloof,
Ik geloof, ik geloof in jou en mij.

Want je kunt niets zeker weten,  
want alles gaat voorbij.
Maar ik geloof, ik geloof, ik geloof,
Ik geloof, ik geloof in jou en mij.
Ik geloof, ik geloof, ik geloof,
Ik geloof, ik geloof in jou en mij.
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De Peperbus zet de blommekes buiten! 
Maar wie neemt de bloemen mee ?

Solozang: De steppe zal bloeien

Mededelingen 

Vastenavond potpourri

Slotwoord

Solozang: Merck toch hoe sterck

De steppe zal bloeien,
de steppe zal lachen en juichen.
De rotsen die staan
vanaf de dagen der schepping
staan vol water, maar dicht –
de rotsen gaan open.
Het water zal stromen,
het water zal tintelen stralen,
dorstigen komen en drinken.
De steppe zal drinken,
de steppe zal bloeien,
de steppe zal lachen en juichen.
De ballingen keren

Merck toch hoe sterck nu in ‘t werck zich al stelt,
Die t’allen tijd soo ons vrijheid heeft bestreden.
Ziet hoe hij slaaft, graaft en draaft met geweld,
Om onze goed en ons bloed en onze steden.
Hoor de Spaanse trommels slaan! Hoor Maraans trompetten!
Ziet hoe komt hij trekken aan, Bergen te verzetten.
Berg op Zoom, houdt U vroom,
Stut de Spaanse scharen.
Laat ‘s lands boom en zijn stroom
Trouw’lijk toch bewaren!

Eén meter vijftig is veels te wijd weg,
Dweilen en dansen kan niet! Voor iedereen een grote pech.
We vieren dit jaar toch samen apart!
’t Feest van het voorjaar zit ook verankerd heel diep in je hart.
Achter glas, computer, TV. Met het leutfeest doen we allemaal mee.

zij keren met blinkende schoven.
Die gingen in rouw
tot aan de einden der aarde
een voor een, en voorgoed,
die keren in stoeten.
Als beken vol water
als beken vol toesnellend water
schietend omlaag van de bergen.
Met lachen en juichen –
die zaaiden in tranen
die keren met lachen en juichen.
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Optimistisch door dun en dik. Vastenavond-vaccin is de beste prik. 
Berg op ‘ZOEM’, t’is te doen, 
zet je huis maar op z’n kop.
Berg op zoom, houdt U vroom, 
want we bloeie zeker wir op.

Zending en zegen

Slotlied: vastenavondlied 2021

Muzikaal aan de koffie o.l.v. de dweilband

Dweil d’op afstand mè mekaar
Want elaas, da mot van’t jaar
Gin kefeekes, nie op toer
Gin gezang en gin g’ouwoer
Da ga nouw nie deur
Mar ’t leve kreg toch kleur

Want me bloeie wir op
k’Eb de leut gewòòn in m’n kop
Krabbe dweile volop
Soms in ’t slik, mar nooit in ’t slob

Me lòòpe n’uit
Zie d’ons ’s tiere
Ok al zitte achter glas
Ik wil d’r uit
Om féést te viere
Zowas ’t vroeger altijd was

Want kek: me bloeie wir op, bloeie wir op, 
bloeie wir op van’t jaar
Want kek: me bloeie wir op, bloeie wir op, 
me bloeie wir op van’t jaar!

Pakt oew maske en gerdijn
Net doen of me same zijn
En gewòòn de straat op gaan
Achter onze n’Òòg’eid aan
In m’n fantesie
Dweil ik rond mè Wannes Drie

Refrein
Gin gefléém en gin gesjans
Anders edde zomar kans
Dagge last kreg van ’t snot
En in karretèène mot
Mar kek oe’k mè gemak
’t Vastenavendvirus pak

Refrein

Voel d’oe ’n verlepte plant
Sta d’as dor out aan de kant
Ang d’oew kop d’r zomar bij
Vastenavend makt oe blij
En zo gade weer
As ’n jonge blom tekeer

Refrein

N.B.
Deze kerkdienst is op zondagmiddag 7 februari opgenomen geheel volgens de toen  
geldende RIVM normen. Later zijn de beelden gemonteerd in de juiste volgorde.
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Vormgeving: 
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