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Feest van aarde en hemel – Beltaneviering 
 

Voorwoord 

 

Dit is materiaal voor een viering van Beltane. Het is een complete viering met liederen en 

teksten. Je kunt hem in zijn geheel overnemen of er ideeën uit opdoen. De viering is een 

Aarde en Hemelfeest, gehouden in de Kerkboerderij te Hoogeveen op 22 mei 2011.  

De vieringen van het project Feest van aarde en hemel gaan over de wisseling van de 

seizoenen, over de verschillende fasen in het leven van mensen, over bijbelverhalen en over 

oude en nieuwe rituelen. Met andere woorden: over geloven in het alledaagse leven. De 

doelgroep waar de vieringen voor bestemd zijn, zijn mensen die niet of bijna niet meer naar 

de kerk gaan. 

 

Met het feest Beltane wordt gevierd dat de natuur na de winter weer uitgelopen is en dat de 

zomer, de vruchtbaarste tijd van het jaar aan zal aanbreken. Vruchtbaarheid, die van de aarde 

en van onszelf, is het belangrijkste thema van dit feest dat behoort tot de acht Keltische 

jaarfeesten. De periode van Beltane loopt van 1 mei tot 21 juni, de zomerzonnewende en 

behoort tot de acht Keltische jaarfeesten. 

 

Beltane is een Keltisch meifeest waarin groeikracht en vruchtbaarheid centraal staan. In deze 

viering staat ons lichaam centraal: de dankbaarheid voor ons lichaam en de moeite die wij met 

ons kwetsbare lichaam hebben. De viering bestaat uit twee gedeelten. In het eerste deel maken 

we tastbare gebeden van klei. In dit gedeelte staat de gebrokenheid van ons lichaam centraal. 

In het tweede deel zalven we de zintuigen, handen en voeten worden. Daarin gaat het om de 

dankbaarheid voor ons lichaam. De schepping van de mens is het bijbelverhaal in de viering.  

 

Feest van aarde en hemel geeft een impuls aan vernieuwing van het geloofsverhaal (zowel het 

binnen de kerk overgeleverde geloofsverhaal als het geloofsverhaal van mensen) als van de 

liturgie binnen de Protestantse Kerk in Nederland. Dit project maakt een andere benadering 

van het geloofsgesprek tussen gevestigde kerken en diverse stromingen van zingeving en 

spiritualiteit mogelijk. 

 

 

 

Feest van aarde en hemel is een initiatief van de Protestantse Kerk in Nederland. Dit project is 

mede mogelijk gemaakt door de Stichting Kerk en Wereld. 

 

De viering is voorbereid door de werkgroep Gilde van Aarde en Hemel dat bestaat uit Henny 

de Jong (projectleider), Suzanne Groote, Marjan van Hal, Martha Kroes, Berthe van Soest. 

 

Kijk op: www.feestvanaardeenhemel.nl 

Mail naar: info@feestvanaardeenhemel.nl 

mailto:info@feestvanaardeenhemel.nl
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Beltane  
 

Hier volgt informatie over Beltane en over de invulling die dit jaarfeest heeft gekregen in de 

Beltaneviering van het Feest van aarde en hemel.  

 

De naam ‘Beltane’ 

 

De naam Beltane komt uit Engeland. Wij gebruiken deze naam omdat dit feest zo genoemd 

wordt in het jaarwiel van acht Keltische jaarfeesten. De oorsprong van de naam is onduidelijk. 

We weten wel dat het Ierse voorvoegsel „bel‟: „gelukkig‟, „zegenrijk‟ of „stralend‟ betekende.  

 

Het feest Beltane 

 

Beltane is een neo-paganistisch jaarfeest dat geïnspireerd is op verhalen over oude meifeesten. 

Het komt uit Engeland. Met het feest Beltane wordt gevierd dat de natuur na de winter weer 

uitgelopen is en dat de zomer, de vruchtbaarste tijd van het jaar aan zal aanbreken. 

Vruchtbaarheid, die van de aarde en van onszelf, is het belangrijkste thema van dit feest. 

Optimisme, groei, bloei, sensualiteit, het zoeken en vinden van een partner en genot zijn de 

subthema‟s van dit feest. De zon neemt toe in kracht, de dagen worden langer en een warme 

zomer strekt zich voor ons uit. De periode van Beltane loopt van 1 mei tot 21 juni, de 

zomerzonnewende.  

 

Volksgebruiken in het begin van de maand mei 

 

Romeinen 

De meimaand kondigt de zomer aan en vruchtbaarheid. De Romeinen hielden begin mei een 

groot bloemenfeest waarin de godin Flora centraal stond: de godin van de lente. Op 1 mei 

werd het feest van de aardgodin Bona Dea gevierd, die later gezien werd als de Griekse godin 

Maia (waar het woord „mei‟ vandaan komt). Bona Dea zorgde voor de vruchtbaarheid van 

vrouwen en voor genezing. 

 

Meidansen 

De vreugde om de uitbottende natuur in mei werd vroeger in Europa gevierd door te dansen. 

De oudste vermelding van een meidans is uit Aken in 1225.  

 

Meikoning en –koningin  

In sommige delen van Europa werd een meikoning en –koningin gekozen. De meikoning had 

een krans op zijn hoofd en gooide die naar een meisje toe. Een liedje is bijvoorbeeld: „Ik heb 

een meiken in mijn hand, aan wie zal ik hem geven?” 
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Meiboom 

Een meiboom is een boom of tak die op 1 mei of rond Pinksteren rechtop in de grond wordt 

gezet om de uitbottende natuur te vieren. Oorspronkelijk was het een levende boom. Later 

was het een mast, die eerst versierd werd met linten. De meiboom stond bij een kapelletje of 

op een kruispunt. Rond de meiboom werd feestgevierd. Om de bomen werden vuren 

aangestoken en tot diep in de nacht feest gevierd en gedanst. In Duitsland worden er nog 

steeds meibomen geplaatst waar rondom heen feest wordt gevierd. 

 

Liefdesmei 

In sommige dorpen in het zuiden van het land, in Sittard, Heze en Valkenburg, plantten de 

jongens op 30 april in het begin van de vorige eeuw ‟s nachts takken in de tuinen waar 

meisjes woonden. De houtsoort had een symbolische betekenis. Een dorre tak betekende dat 

het meisje geen vriendjes kon krijgen. Een dennentak betekende eeuwige liefde. 

 

Kerk 

 

Beltane is geen kerkelijk feest. Wel zijn er 

relaties te leggen tussen de Pasen, 

Pinksteren, en de volksgebruiken in mei. 

De palmpaasstok is te zien als een 

gekerstende versie van de meiboom. Ook 

de palmpaasstok beeldt vruchtbaarheid uit. 

De Pinksterbruid is een gekerstende versie 

van de meikoningin. Met Pinksteren wordt 

gevierd dat het geloof vrucht draagt in ons 

en wij het doorgeven. In deze zin 

correspondeert de vruchtbaarheid van de 

natuur in mei met het feest van Pinksteren. In de katholieke kerk is de meimaand gewijd aan 

Maria, het „meilof‟. Maria is de moeder van Christus. Ook in het meilof speelt het thema 

vruchtbaarheid een rol.  

 

Beltane als aarde en hemel feest 

 

Met Beltane wordt gevierd dat de planten en bomen uitlopen en de zwarte akkers weer groen 

worden. Een aardser feest dan Beltane is er niet. Wij mensen komen ook uit de aarde voort, 

uit de aardse schoot van onze moeder. Wij behoren met onze lichamen tot de aarde. God heeft 

onze lichamen geschapen. We spreken niet vaak over ons lichaam in relatie tot God en het 

geloof. Toch is ons lichaam belangrijk. Met ons lichaam kunnen we lopen, zitten, dansen en 

werken. We zijn blij en dankbaar dat wij een lichaam hebben. Ons lichaam stelt ons ook 

teleur. Niet altijd kunnen we doen wat we zouden willen. We zijn ziek, krijgen een ongeluk of 

ons lichaam raakt versleten. In deze viering van Beltane als Aarde en Hemel feest staat ons 

lichaam centraal. 
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De vieringen van het Feest van aarde en hemel zijn geïnspireerd door de theologe Kune 

Biezeveld. In haar boek Als scherven spreken benadrukt zij het belang van aandacht voor de 

grenzen van het leven, zoals ziekte, lichamelijke gebreken en ouderdom. Ook vindt zij het 

belangrijk te genieten van het leven van alledag en bepleit ze dat we daar zorg voor moeten 

dragen, omdat dit dagelijkse bestaan deel uit maakt van Gods schepping. Door aan deze twee 

onderwerpen aandacht te besteden in het geloof, ervaren wij dat we door God gedragen 

worden in het dagelijks leven. In twee rituelen wordt in deze viering aandacht besteed aan 

deze zaken. Die rituelen hebben het lichaam als thema en vormen de kern van de viering. Het 

eerste ritueel bestaat uit het maken en zegenen van tastbare gebeden om genezing van klei. In 

dit ritueel is er aandacht voor de grenzen van het leven. Het ritueel is geïnspireerd door ex 

voto‟s uit de katholieke en Grieks-orthodoxe traditie. 

In de katholieke kerk bedankt men soms tastbaar voor 

een genezing door een voorwerp bij een altaar te 

leggen. Dit zijn ex voto‟s. Het voorwerp herinnert aan 

de ziekte of het ongeluk. Het zijn bijvoorbeeld de 

krukken die niet meer nodig zijn. Het kunnen ook 

ledematen of andere lichaamsdelen zijn: gipsen, 

zilveren of houten armen of benen, harten of ogen 

(morfologische ex voto‟s). In de Grieks-orthodoxe 

kerk zijn ex voto‟s een gebed om genezing. Kleine 

metalen plaatjes (tamata) worden bij een altaar 

gehangen waarin afbeeldingen zijn gestanst die doen 

denken aan de aandoening waar men genezing voor 

vraagt. Deze laatste vorm gebruiken wij in de 

Beltaneviering met een variant. De ex voto‟s zijn een 

gebed om genezing en om acceptatie, verzoening met 

het lichaam. We maken tastbare gebeden van klei, die 

gezegend worden.  

In het tweede ritueel worden de zintuigen en de 

handen en voeten gezalfd. Wanneer koningen en 

priesters in de bijbel uitgekozen worden voor hun 

taak, worden ze gezalfd. Daarmee krijgen ze hun taak 

opgelegd. Met de zalving wordt uitgedrukt: “Jij bent koning” of “Jij bent priester”. Maria 

Magdalena zalfde Jezus. Daarmee liet ze zien dat hij niet zomaar iemand was, maar iemand 

met een bijzondere opdracht. Het was ook een gebaar van liefde en zorg. In de katholieke 

kerk en in sommige protestante kerken worden kinderen bij de doop gezalfd. Hun zintuigen 

krijgen een likje olie waarbij een opdracht wordt uitgesproken. Bijvoorbeeld: “Ik zalf je 

mond, zodat je woorden van liefde zult spreken.” Wij zalven onze zintuigen, handen en 

voeten in de Beltane viering, om te danken voor ons lichaam en het een gewijde opdracht mee 

te geven: om ze te bestemmen tot een taak in Gods schepping. In dit tweede ritueel staat de 

zorg en het vieren van dagelijkse bestaan centraal, waar Biezeveld voor opkomt in haar werk. 
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Liturgie Beltaneviering  
 

Welkom  

 

Inleiding op de viering 

 

Kyrië ritueel – Gebrokenheid van het lichaam  

 Lied: Delf mijn gezicht op (Gezangen voor Liturgie 426) 

 Ons lichaam, twee verhalen 

 Gebed van klei 

 Lied: Dragende vleugels (Eva‟s Lied 2, 55)  

 Zegen 

 Lied: Dragende vleugels (Eva‟s Lied 2, 55)  

 

Vieren van ons lichaam 

 De Schriften: vrij naar het scheppingsverhaal (Genesis 2: 4-7)  

 Lied: Gez. 434, 3, 2 

 Zalving (verwijzing naar: Johannes 9:1-7) 

 Lied: Lucht ben ik (tekst en muziek, Andreas Corban Arthen) 

 

Slot 

 Gebed  

 Uitzending en zegen 

 Slotlied: Gezang 400, 8, 4, 5, 6, 7 

 

Napraten met een hapje en een drankje 
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De verschillende onderdelen van de Beltaneviering 

 

Inrichting van de kerkzaal 
In mei lopen de bloemen uit. Een kerkzaal vol bloemen maakt een feestelijke indruk. Het 

mooiste is om ‟s morgens vroeg veldbloemen te plukken. Wij hebben dit niet aangedurfd. Het 

stormde en regende de nacht ervoor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Welkom en inleiding op de viering 

In de inleiding wordt het thema van de viering uitgelegd. Zo heeft de inleiding in Hoogeveen 

geklonken: 

   

“Het feest Beltane is een Keltisch jaarfeest en het valt in de maand mei. In mei lopen de 

bomen en de bloemen uit. De weiden zijn geel van de boterbloemen, en als een bruidsluier 

omzoomt het witte fluitenkruid de wegen. We zien de bloemen en de planten uit de zwarte 

aarde omhoogkomen komen in deze maand. Vruchtbaarheid en scheppingskracht alom. Een 

aardser feest dan Beltane is er niet. Net als de bloemen en planten komen wij mensen ook uit 

de aarde voort, uit de aardse schoot van onze moeder. En God heeft onze lichamen van aardse 

klei geboetseerd en daar adem in geblazen. Onze lichamen staan centraal in deze viering. We 

danken voor ons lichaam in deze viering. Met ons lichaam kunnen we lopen, zitten, dansen en 

werken. Ons lichaam stelt ons ook teleur. Niet altijd kunnen we doen wat we willen met onze 

lichaam. We zijn ziek, krijgen een ongeluk of ons lichaam raakt versleten. Ook daar gaat deze 

viering over. In deze viering gaat het over ons lichaam.” 

 

Kyrië ritueel – Gebrokenheid van het lichaam 

In het Kyrië moment staan we stil bij wat Gods ontferming nodig heeft, wat pijn doet en onaf 

is. Het thema in dit ritueel is de gebrokenheid van het lichaam, het verlangen naar genezing en 

acceptie daarvan. We leiden het Kyrië ritueel in door een lied en twee persoonlijke verhalen 

over moeite met het lichaam. In het ritueel zelf maken een tastbaar gebed van klei dat de 

moeite met het lichaam verbeeldt, dat gezegend wordt. Dit onderdeel duurt ongeveer een half 

uur. 

 

Lied: Delf mijn gezicht op, Gezangen voor Liturgie 426 

Dit lied is een gezongen gebed met de vraag om zuivering en eerlijkheid: “te leven bloot en 

onomwonden”. Op een poëtische manier wordt het thema van het lichaam geïntroduceerd en 

de kwetsbaarheid daarvan. 
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Delf mijn gezicht op, maak mij mooi. 

Wie mij ontmaskert, zal mij vinden. 

Ik heb gezichten, meer dan twee, 

ogen die tasten in den blinde, 

harten aan angst voor angst ten prooi. 

Delf mijn gezicht op, maak mij mooi. 

 

Delf mijn gezicht op, maak mij mooi. 

Wie wordt ontmaskerd wordt gevonden 

en zal zichzelf opnieuw verstaan 

en leven bloot en onomwonden, 

aan niets en niemand meer ten prooi. 

Delf mijn gezicht op, maak mij mooi. 

Ons lichaam, twee verhalen 

Op dit moment in de viering klinken twee ervaringen over moeite met ons lichaam. De 

verhalen zijn bedoeld om eigen ervaringen van de deelnemers met het lichaam op te roepen 

Het moeten persoonlijke, doorleefde ervaringen zijn. Een ervaring van een langdurige ziekte 

bijvoorbeeld, van het leven met een lichamelijke beperking een of een ervaring te dik te zijn, 

of oud te zijn. Ervaringen van ziekte en pijn zijn ingrijpend. Zorg ervoor dat de ervaringen 

niet te emotioneel gebracht worden, zodat de deelnemers voldoende ruimte hebben bij hun 

eigen ervaringen komen. Lees de verhalen door en oefen zo nodig van te voren. De verhalen 

uit de viering in Hoogeveen zijn te persoonlijk om op te nemen. Daarom kan er geen 

voorbeeld volgen. 

Gebed van klei 

In dit onderdeel wordt het tastbaar gebed om genezing 

en acceptatie gemaakt, dat later gezegend gaat 

worden. Het wordt een beeldje van een lichaamsdeel 

dat pijn doet, waar iemand zich vervreemd van voelt, 

of wat er niet meer is. Het kan ook een beeldje zijn 

van een heel lichaam. Dit ritueel is geïnspireerd door 

een gewoonte in katholieke en Grieks-orthodoxe 

kerken. Deze inleiding bij heeft in de viering in 

Hoogeveen geklonken: 

   

 

“Zo dadelijk gaan we iets doen, een ritueel, waarbij 

onze eigen eventuele moeite met ons lichaam aan de 

orde mag komen. Daarvoor zal ik eerst iets vertellen 

over een oude traditie, waarin ziekte en moeite met het 

lichaam een belangrijke en heelmakende plek krijgt. 

 

In de katholieke kerk bestaat een traditie waarin men 

tastbaar bedankt voor een genezing door een voorwerp 

bij een altaar te hangen of te leggen. Dat heet een ex 

voto. Het voorwerp herinnert aan de ziekte of het 

ongeluk. Het zijn bijvoorbeeld de krukken die niet meer 

nodig zijn. Het kunnen ook ledematen of andere 
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lichaamsdelen zijn: gipsen, zilveren of houten armen of benen, harten of ogen, die genezen 

werden.  

 

In de Grieks-orthodoxe kerk vraagt men om genezing met dergelijke voorwerpen. Die worden 

„tamata‟ genoemd. Men hangt kleine metalen plaatjes bij een altaar waarin afbeeldingen zijn 

gestanst die doen denken aan de aandoening waar men genezing voor vraagt.  

 

Deze laatste vorm gebruiken wij in deze viering. Het zijn gebeden om genezing. We maken 

ex voto‟s van klei als tastbare gebeden, die gezegend worden.” We hebben als voorbeeld een 

foto van ex voto‟s  in een kerk laten zien, zodat de deelnemers zich er iets bij voor konden 

stellen 

 

Benoemen  

Er zijn twee stappen nodig om het beeldje 

te maken. Iets direct verbeelden in klei is 

een te grote stap om in één keer te zetten. 

In de eerste stap benoemen de deelnemers 

wat ze moeilijk vinden aan hun lichaam en 

schrijven dit op. Benoemen en opschrijven 

maakt de moeite met het lichaam concreet. 

Overweeg  van te voren te zeggen dat dit  

onderdeel niet uitgewisseld wordt. Dat maakt mensen vrijer. Dit zijn de woorden die in 

Hoogeveen uitgesproken zijn: 

 

“Onder muziek gaan we zo dadelijk eerst nadenken over de vraag: wat vind ik moeilijk aan 

mijn lichaam? Bij de plaatjes kun je een lichaamsdeel omcirkelen en er iets bij schrijven. 

Bijvoorbeeld: Je hebt een zere heup en je kan niet goed lopen. Je hebt geen borst meer want 

die is afgezet. Heb je nergens moeite mee, bedenk dan welk lichaamsdeel aandacht nodig 

heeft.”  

 

We zijn in onze inleiding expliciet geweest in het benoemen van de lichaamsdelen. Besef dat 

het troostend kan zijn als ziekte, gemis van een lichaamsdeel bij de naam genoemd wordt, 

want dit gebeurt maar heel weinig buiten de 

spreekkamer van de dokter.  

 

Klei 

Nu de deelnemers hun moeite met het lichaam 

verwoord hebben, maken ze in de tweede stap het 

beeldje van klei. Wij hebben daarvoor „Das klei‟ 

gebruikt, dat wordt vanzelf hard en je handen worden er 

niet zo heel vies van. Het is te koop in 

speelgoedwinkels. Je hebt de helft van één stuk klei 

nodig. Bij ons stonden tafels, maar onze ervaring is dat 

je gemakkelijk kunt kleien met een servet op schoot. In 
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onze viering was er een schaal met water met handdoeken waar je je handen mee kon wassen. 

Dit is een voorbeeld hoe dit onderwerp in te leiden:  

 

“Ik wil u nu vragen om dit lichaamsdeel of dat waar je moeite mee hebt aan je lichaam, te 

kleien. U maakt bijvoorbeeld uw vinger die zeer doet, de borst die u niet meer hebt. Het mag 

er op lijken, maar hoeft niet. Het gaat erom dat u eraan denkt en dat uw handen het maken.”   

Zegen 

Tot slot van dit Kyrië-ritueel worden de beeldjes op het altaar gelegd en gezegend. In onze 

viering lagen ze tussen de bloemen en stonden de deelnemers er in een kring erom heen, wat 

de betrokkenheid bij het ritueel vergroot. Het gebed om de zegen dat hieronder staat, is 

tweeledig van karakter. Het is een gebed om verzoening met het gebroken lichaam, in het 

besef dat God lief heeft wat zwak is. Ook is het een een gebed om genezing. We beginnen en 

eindigen dit gedeelte met een lied, waarin we met z‟n gezamenlijk vragen om de zegen.    

 

Lied: Dragende vleugels (Eva’s Lied 2, 55)  

In dit lied komen de twee elementen uit het gebed ook aan de orde. God draagt wat zwak is en 

geneest met zijn warmende lichtglans: 

Spreid uw dragende vleugels onder ons uit. 

Spreid uw warmende lichtglans over ons uit. 

 

Dit is de zegen die uitgesproken is tijdens de viering in Hoogeveen:  

 

“We hebben de beeldjes op het bloemenaltaar gelegd 

om ze aan God toe te vertrouwen. 

Lieve God, hier staan we dan met ons lichaam, we 

voelen ons thuis in ons lichaam of zijn ervan vervreemd 

misschien. Maar ons lichaam is toch ons huis. 

Wij bidden u om verzoening met ons lichaam, 

verzoening met lichaamsdelen die het niet doen zoals 

wij zouden willen, die ons in de steek laten, waarvoor 

wij ons schamen, of waarvoor wij geen zorg kunnen 

opbrengen, lichaamsdelen die wij gevoelsmatig hebben 

afgestoten of echt hebben moeten missen. 

Genees ons lichaam waar nodig. Raak het aan met uw 

aandacht en tederheid. 

Dat wij een mens uit één stuk kunnen zijn. 

Wij dragen aan u op de lichaamsdelen die wij hebben 

geboetseerd, om ze bij u neer te leggen en er genezing 

voor te vragen.  

In uw naam mogen wij de zegen erover uitspreken. 

Want u hebt juist wat zwak is, lief.  

Gezegend is ons lichaam, alles wat wij hier van ons 

lichaam op dit bloemenaltaar laten zien, in al onze 
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kwetsbaarheid, in de onvolkomenheid die wij voelen. 

Het mag er zijn in uw ogen, U hebt het lief. U koestert het in uw bescherming. 

Het is goed zoals het is.  

Uw dragende vleugels spreidt U ónder ons uit, uw warmende lichtglans óver ons uit.”  

 

Lied: Spreid uw dragende vleugels (Eva’s Lied 2, 55)   

Spreid uw dragende vleugels onder ons uit. 

Spreid uw warmende lichtglans over ons uit. 

 

 

Vieren van het lichaam 

Nadat de moeite met ons lichaam een plek heeft gekregen, is er ruimte voor dankbaarheid 

voor ons lichaam. Eerst lezen we het scheppingsverhaal. Mensen zijn geschapen als een beeld 

van God. Daarna zalven we zintuigen en lichaamsdelen, om die te bestemmen voor een taak 

in Gods schepping. Dit onderdeel duurt ongeveer 20 minuten. 

De schriften: scheppingsverhaal 

In deze bewerking van het scheppingsverhaal (Genesis 2: 4-7) wordt de mens door God 

gemaakt uit klei. Zo ontstaat een verbinding met de beelden van klei die in het eerste deel van 

de viering gemaakt zijn. De bewerking komt uit: Dicht bij het Woord, literatuur rond de 

Bijbel, onder redactie van Rogier van Aerde. 

 

Toen wandelde God 

en keek in het rond 

naar alles wat hij gemaakt had. 

Hij keek naar de zon, 

en hij keek naar de maan 

en hij keek naar de kleine sterren; 

hij keek naar zijn wereld 

met alles wat leefde. 

En God zei: Nog ben ik alleen. 

 

Toen ging God zitten 

tegen een heling waar hij kon denken. 
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Hij zat bij een diepe brede rivier; 

met zijn hoofd in zijn handen 

dacht God en dacht, 

tot hij dacht: ik maak me een mens! 

 

Uit de bedding van de stroom  

schepte God klei; 

en aan de oever 

knielde hij neer; 

daar knielde de grote God 

die de zon had gemaakt, in de hemel gesteld, 

die de sterren wierp naar de uithoeken van de 

nacht, 

die de aarde kneedde in de holte van zijn hand; 

deze grote God, 

als een moeder die over haar baby buigt, 

knielde neer in het stof, 

zwoegende aan een klompje klei  

tot hij het had gevormd 

maar zijn eigen beeltenis. 

 

Toen blies hij er in de adem des levens, 

en de mens werd een levende ziel.    

 

Lied: Gez. 434, 3, 2 

Een danklied voor ons lichaam dat God geschapen heeft. Eerst wordt vers 3 gezongen en dan 

pas dan vers 2, omdat vers 3 gaat over de schepping van ons lichaam.  

   

3. Lof zij de Heer die uw lichaam zo schoon heeft geweven, 

dagelijks heeft Hij u kracht en gezondheid gegeven. 

Hij heeft u lief, 

die tot zijn kind u verhief, 

ja, Hij beschikt u ten leven. 

 

2. Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven; 

heeft u in ‟t licht als op adelaarsvleug‟len geheven. 

Hij die u leidt. 

zodat uw hart zich verblijdt, 

Hij heeft zijn woord u gegeven.  

 

Zalving 

In dit onderdeel van de viering worden de zintuigen, en de handen en de voeten met olie 

gezalfd. Als koningen in de bijbel worden uitgekozen voor hun taak, worden ze gezalfd. De 

zalving bevestigt hun bijzondere opdracht, zet die taak in het licht van God. In de katholieke 
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kerk en sommige protestante kerken wordt gezalfd bij de doop. Bij de zalving in deze viering 

krijgen de zintuigen, handen en voeten een opdracht, een taak in Gods schepping. Ook Jezus 

werd vlak voor zijn dood door Maria van Magdala gezalfd. In haar gebaar zat troost en 

verzorging. Daarom zalven we met rozenolie die lekker ruikt. In de zalving komt het het 

thema van de genezing terug als herschepping die nodig is om beeld van God te worden. 

Inspiratie daarvoor is het verhaal over de blinde man wiens ogen worden gezalfd door Jezus, 

waarna hij weer kon zien (Johannes 9:1-7). 

 

Zorg voor kleine flesjes of bakjes met olie. Wij 

gebruikten rozenolie van Weleda. Zet het van te voren 

klaar om tijd te besparen. Lees hier de tekst zoals die 

werd uitgesproken in de viering in Hoogeveen: 

 

“Eens schiep God de mens uit een klompje 

klei, hoorden we. Met aandacht en zorg 

boetseerde hij ons mensen. Maar er is in ons 

leven ook herschepping nodig, genezing van 

het gebrokene, van het onvolmaakte, dat is 

gekomen. We hebben er al bij stilgestaan. 

Er is een verhaal, in het Johannesevangelie, 

over de genezing van een blinde man. De 

ogen van de blinde worden in dit verhaal 

gezalfd, staat er letterlijk. Jezus gebruikt 

hierbij een mengsel van aarde en speeksel, zoals God in het begin de mens schiep 

uit de klei van de aarde. De blinde wordt ermee herschapen tot een nieuw mens, die 

het licht in zijn ogen terugkrijgt. Het zalven, het aanraken geneest hem. Daarom 

willen wij nu onze ogen, mond, oren, handen en voeten gaan zalven met olie. 

(schoenen uit) Als teken van liefde voor ons lichaam, als een stukje herschepping, 

genezing, heelmaking. 

 

Ik zal u aangeven wanneer we welk 

lichaamsdeel/zintuig zalven. U kunt met uw duim of 

wijsvinger een druppel olie pakken en daarmee uw 

ogen, mond oren, handen en voeten aanraken. We 

beginnen met de ogen.  

 

We zalven onze ogen, opdat we echt kunnen zien, 

de dingen waar het werkelijk om gaat in het leven; 

die je verwonderen doen; 

het schone in mensen; 

de kleine lichtpuntjes in het donker; 

dat onze ogen zacht blijven en stralen zullen. 
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We zalven onze  mond, opdat die kan praten en lachen, 

kussen en zingen; 

wijze woorden kan spreken; 

woorden van troost en moed. 

 

We zalven onze oren, opdat we kunnen luisteren; 

naar gevoelens achter de woorden; 

naar de klanken van muziek, 

die onze ziel in vervoering kunnen brengen; 

en een luisterend oor hebben voor wie ons  nodig 

heeft, 

dat verhalen van hoop onze oren blijven bereiken. 

 

We zalven onze handen, opdat die kunnen ontvangen 

en geven 

warmte, liefde, geschenken van vriendschap; 

dat we ermee kunnen omarmen en liefkozen. 

 

We zalven onze voeten, opdat we kunnen gaan in het 

goede spoor; 

want we zijn geschapen naar Gods beeld en 

gelijkenis.” 

 

Lied: Lucht ben ik, tekst en muziek: Andreas Corban Arthen  

Dit lied gaat over de verschillende aspecten van onszelf en over onze diepe band met de 

schepping.  

 

Lucht ben ik, 

aarde ben ik, 

water, vuur  

en geest ben ik. 

 

vrouw ben ik, 

dochter ben ik, 

zus, geliefde, 

moeder ben ik. 

 

man ben ik, 

zoon ben ik, 

broer, geliefde, 

vader ben ik. 

 

 

   

Zon ben ik, 

regen ben ik, 

beek en berg 

en bron ben ik. 
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Slot 

Gebed  

De viering loopt ten einde. In gebed dat volgt wordt de dankbaarheid voor ons lichaam 

verbreed tot dankbaarheid voor gehele schepping en voor de groeikracht die daarin aanwezig 

is. De deelnemers worden voorbereid op het leven na viering en aangemoedigd beeld van God 

te zijn. De beelden in dit gebed zijn ontleend aan natuur in mei die dan aan het uitlopen is en 

aan klassieke thema‟s van Beltane.  

 

“In deze tijd van groeikracht om ons heen, van alles wat uitbundig bloeit en groeit, 

danken wij U voor alles wat leeft. We danken voor de vruchtbaarheid en scheppingskracht 

van het leven, voor de kracht van de aarde om prachtige bloemen te laten groeien, het fruit en 

alle dingen die we eten. We danken voor alles wat wij mensen aan creativiteit hebben 

meegekregen en mogen uitdragen. 

We danken voor de verschillende manieren van plezier die onze lichamen ons kunnen geven, 

want zonder onze lichamen zouden we 

niet kunnen horen, aanraken, proeven 

of ruiken, rennen of springen, of 

dansen en zwemmen. 

Dat wij groeien en bloeien zullen, 

vruchtbaar zijn, ieder op eigen wijze, 

creatief en vrijmoedig laten komen 

wat in ons in potentie aanwezig is. 

Wij mensen die naar uw beeld zo 

liefdevol zijn geschapen.  

Doe ons genieten van de overvloed 

van uw prachtige schepping. 

Amen” 

 

Uitzending en zegen 

De viering eindigt met uitzending en zegen, toegespitst op de thema‟s in de viering: 

verbondenheid met ons lichaam, de groei en vruchtbaarheid van de lente. 

 

“Ga dan van hier in vrede, als mens uit één stuk. 

In verbondenheid met je lichaam, je door God gegeven 

als een huis om in te wonen. 

Durf creatief en vruchtbaar te zijn, want de groeikracht van het leven is om je 

heen en in je.  

En je zult gedragen worden en gezegend zijn.” 

 

Slotlied: Gez. 400 8, 4, 5, 6, 7 

Het slotlied is Zonnelied van Sint Franciscus waarin God geloofd wordt om de schepping. 

Franciscus heeft dit lied geschreven toen hij heel ziek was.  
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8. Geloofd om moeder aarde, Heer, 

halleluja, 

Ons leven staat in haar beheer, halleluja, 

Zij geeft ons vruchten zonder tal, halleluja, 

en bonte bloemen overal, halleluja. 

Halleluja, halleluja, halleluja. 

 

4. Lof zij U Heer om zuster maan, 

halleluja, 

om al de sterren die er staan, halleluja. 

Zij tintelen in klare pracht, halleluja, 

als edelstenen in de nacht, halleluja,  

Halleluja, halleluja, halleluja. 

 

5. Geloofd zijt Gij om broeder wind, 

halleluja, 

om lucht en wolken welgezind, halleluja, 

daar Gijd met alle wind en weer, halleluja, 

uw scheps‟len onderhoudt o Heer, 

halleluja. 

Halleluja, halleluja, halleluja. 

 

6. Voor zuster water danken wij, halleluja. 

Hoe nederig en trouw en zij, halleluja, 

Als zij ons dient hoe kuis en goed, 

halleluja, 

Hoe kostbaar in haar overvloed, halleluja 

Halleluja, halleluja, halleluja. 

 

7. Lof zij U Heer om broeder vuur, 

halleluja, 

Die ons verlicht in ‟t nacht‟lijk uur, 

halleluja, 

Zo dapper in de duisternis 

Die zo robuust en vrolijk is, halleluja. 

Halleluja, halleluja, halleluja. 

 

Napraten met een hapje en een drankje  

Ontmoeting is één van de doelen van de vieringen van Aarde en Hemel. Daarom is er na de 

viering een hapje en een drankje. Ook is er dan gelegenheid reacties te geven op de viering, 

voor de werkgroep van belang voor de voortgang van het project. De vieringen zijn ‟s 

middags.  

 


