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Liturgie voor de viering op zondag 19 februari 2017 
 in de Julianakerk van Heerde 

 

 
 

‘Bidden en het Onze Vader’ 
 
 

Voorganger:   Ineke Adriaansz 
Orgel en muziek: Gerben Rorije  
 
Welkom, mededelingen en aansteken van de Paaskaars 
 
Begroeting 
 
Openingslied 216 
 
Dit is een morgen als ooit de eerste, 
zingende vogels geven hem door. 
Dank voor het zingen, dank voor de morgen, 
beide ontspringen nieuw aan het woord. 
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Dauw op de aarde, zonlicht van boven, 
vochtige gaarde, geurig als toen. 
Dank voor gewassen, grassen en bomen, 
al wie hier wandelt, ziet: het is goed 
 
Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen, 
licht dat ooit speelde waar Eden lag. 
Dank elke morgen Gods nieuwe schepping, 
dank opgetogen Gods nieuwe dag. 
 
Drempelgebed 
 
Gedicht van de Zondag Over het Gebed, Kahil Gibran. 
 
Zingen Lied 764 
 
Een zaaier ging uit om te zaaien, 
hij zaaide zo wijd als de wind, 
zo wijd als de winden waaien 
waar niemand een spoor van vindt. 
 

Een deel van het zaad ging verloren, 
een deel van het zaad werd brood, 
maar niemand weet van te voren 
de weg van het zaad in de schoot. 

Het wordt op de wegen vertreden, 
het valt in een vruchteloos graf, 
het sterft aan de doornen beneden, 
de vogels van boven af. 

De lage, de hoge gevaren 
bedreigen het kiemende graan, 
maar soms kan het openbaren 
de zin van het aardse bestaan. 

Er is geen verwachting van leven, 
tenzij in de dood van het zaad, 
wij moeten de aarde vergeven 
dat zij ons sterven laat. 

O Zaaier, ga uit om te zaaien 
de kiem waaruit leven ontstond, 
zo wijd als de winden waaien 
en maak ons tot moedergrond! 
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Lezing: Mattheus 6 vers 1 tot 15 
 
Onze vader vertaalt uit het Aramees: 
 
Abwun dvashmaya (Our father who is in heaven.)         Nethqadash 
shmakh( May your name be holy.)Tethe malkuthakh (May your kingdom 
come.) Nehweh tsevyanakh (May your will be [done]) Aykana dvashmaya 
(As it is in heaven) Af bar`a (Also [be] on the earth) Hav lan lakhma (Give us 
bread) Dsoonqanan yomana (That we need today) Ushvuq lan khaubeyn 
(And forgive our sins) Aykana d’af khnan (Also as we) Shvaqan lkhaiveyn 
(Have forgiven sinners) U’la te`lan lnisyouna (And don’t lead us into danger.) 
Ela patsan men bisha (But deliver us from evil) 
 
Meditatie 
 
Muziek: The circle of life, uit de Lion King 
 
Lied 767 
 
De toekomst van de Heer is daar 
en voor zijn voeten uit 
gaan vrede en rechtvaardigheid 
als bruidegom en bruid. 
 
De trouw zal bloeien als een roos 
en zie, gerechtigheid 
zal uit de hemel moeiteloos 
neerdalen in de tijd. 
 
Voorwaar, het heil is nu nabij, 
uw goedertierenheid. 
En vol verwachting zingen wij: 
God roept de vrede uit! 
 
Sta op, o God, en maak het waar 
wat heel uw kerk bezingt: 
dat heel uw schepping weer ontwaakt 
uit haar betovering. 
 
Want groot zijt Gij en daden groot 
zijn door uw hand gedaan; 
het graan ontkiemt ternauwernood, 
het sterft om op te staan. 
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Gij hebt de groeve toegedekt 
waarin de korrel viel 
om weer te worden opgewekt: 
Adam met hart en ziel. 
 
Nu is de dag van oogsten daar 
Het hoogste van de tijd 
Een koning als een korenaar 
Staat op in majesteit 
 
Inzameling gaven 
 
Slotlied 788 
 
God die in het begin uit aarde, naar zijn beeld, 
de mensen voor elkaars geluk geschapen heeft, 
Hij doet U samen zijn, Hij maakt U man en vrouw, 
elkanders brood en wijn, elkanders woord van trouw. 
 
Zoals van meet af aan een mens geen antwoord vindt, 
als hij niet door een mens, ten diepste wordt bemind. 
Zo zult gij nu voortaan, in liefde en in leed 
elkanders antwoord zijn, één lichaam en één geest. 
 
Zoals ten einde toe, de mensen twee aan twee 
hun lange wegen gaan en God gaat met hen mee. 
Zo zal Hij met U zijn in leven en in dood, 
Hij wordt uw brood en wijn, en dit geheim is groot 
 
Zegen 

 
 

Eerstvolgende vieringen: 
 
Hattem : 26 februari Drs. Addy Manneke 
Heerde: 5 maart Ds. Hans Noordeman   


