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Liturgie voor de viering op zondag 30 april 2017 
in de Julianakerk van Heerde 

 

 
 
 
Voorganger:   Marianne Gaastra 
Orgel en muziek: Gerben Rorije  
 
Aanvangslied: 216: 1,2 
Dit is een morgen als ooit de eerste, 
zingen de vogels, geven hem door. 
Dank voor het zingen, dank voor de morgen, 
beide ontspringen nieuw aan het woord. 
 
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. 
 
Bemoediging 
 
Lied 213: 1,2,3 (gezongen openingsgebed) 
 
Morgenglans der eeuwigheid, 
licht aan 't eeuwig Licht onttogen, 
stel ons deze ochtendtijd 
uwe heerlijkheid voor ogen, 
en verdrijf door uwe macht 
onze nacht! 
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Laat uw milde morgendauw 
als genade tot ons komen 
en de dorstige landouw 
van ons leven overstromen, 
ja, verkwik ons door uw troost 
onverpoosd. 
 
Laat uw heil'ge liefdegloed 
onze koude werken doden 
en versterk in ons de moed 
om, de eeuw'ge nacht ontvloden, 
voordat wij ten ondergaan, 
op te staan. 
 
Lezing Jesaja 43, 1-12 
 
Lied 139: 1,2,3. 
 
Heer, die mij ziet zoals ik ben, 
dieper dan ik mijzelf ooit ken, 
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga, 
Gij volgt mij waar ik zit of sta. 
Wat mij ten diepste houdt bewogen, 
't ligt alles open voor uw ogen. 
 
Gij zijt zo diep vertrouwd met mij: 
wie weet mijn wegen zoals Gij? 
Gij kent mijn leven woord voor woord, 
Gij hebt mij voor ik spreek gehoord. 
Ja overal, op al mijn wegen 
en altijd weer komt Gij mij tegen. 
 
Waar zou ik vluchten voor uw Geest? 
Gij sluit mij in, ik ben bevreesd. 
Gij legt uw hand op mij, Gij zijt 
zo dichtbij met uw majesteit, 
zo ver en zo met mij verbonden: 
hoe kan ik uw geheim doorgronden? 
 
Lezing Johannes 21, 1-14 
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Lied 647: 1,2,3 
 
Voor mensen die naamloos, 
kwetsbaar en weerloos 
door het leven gaan, 
ontwaakt hier nieuw leven, 
wordt kracht gegeven: 
wij krijgen een naam. 
 
Voor mensen die roepend, 
tastend en zoekend 
door het leven gaan, 
verschijnt hier een teken, 
brood om te breken: 
wij kunnen bestaan. 
 
Voor mensen vragend, 
wachtend en wakend 
door het leven gaan 
weerklinken hier woorden 
God wil ons horen: 
wij worden verstaan 
 
Overdenking 
 
Orgelspel 
 
Lied 834: 1,2,3 
 
Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht! 
God, laat mij voor uw aangezicht, 
geheel van U vervuld en rein, 
naar lijf en ziel herboren zijn. 
 
Schep, God, een nieuwe geest in mij, 
een geest van licht, zo klaar als Gij; 
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt 
en ga de weg die U behaagt. 
 
Wees Gij de zon van mijn bestaan, 
dan kan ik veilig verder gaan, 
tot ik U zie, o eeuwig Licht, 
van aangezicht tot aangezicht. 
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Gebeden 
 
Slotlied 422: 1,2,3 
 
Laat de woorden 
die we hoorden 
klinken in het hart. 
Laat ze vruchten dragen 
alle, alle dagen 
door uw stille kracht 
 
Laat ons weten, 
nooit vergeten 
hoe U tot ons spreekt: 
sterker dan de machten 
zijn de zwakke krachten, 
vuur dat U ontsteekt 
 
  
Laat ons hopen, 
biddend hopen, 
dat de liefde wint. 
Wil geloof ons geven 
dat door zo te leven 
hier Gods rijk begint 
 
Zegen 
 

 
 
 

Bezoekt u ons ook eens op Twitter en Facebook 

 
Twitter: @julianakerk 

Facebook: Vrijzinnigen Heerde 


