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Liturgie voor de viering op zondag 25 juni 2017 
in de Julianakerk van Heerde 

 
Thema: Kleur bekennen 

 

 
 
Voorganger:   drs. Kees Bulens 
Orgel en muziek: Gerben Rorije  
 
Welkom, mededelingen en aansteken van de Paaskaars 
 
Zingen lied 704 : 1 en 2 
 
Dank, dank nu allen God 
met hart en mond en handen 
die grote dingen doet 
hier en in alle landen 
die ons van kindsbeen aan 
ja van de moederschoot 
zijn vaderlijke hand 
en trouwe liefde bood 
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Die eeuwig rijke God 
moge ons reeds in dit leven 
een vrij en vrolijk hart 
en milde vrede geven. 
Die uit genade ons 
behoudt te allen tijd, 
is hier en overal 
een helper die bevrijdt. 
 
Bemoediging en groet  
 
Antwoordlied 869: 3 
 
Wat onze God in de aanvang schiep, 
dat wil Hij ook bewaren; 
wat onze God tot aanzijn riep 
doet Hij zijn trouw ervaren. 
De Heer regeert, en het is goed 
waar Hij de mensen wonen doet. 
Geeft onze God de ere! 
 
Bijbellezing 
 
Inleiding 
 
We luisteren naar Stef Bos, Lied van God –  Wat ik niet ben                     
(zie ook achterzijde liturgie en bijlage) 
 
Gebed 
 
Tekstopgave:  

 ‘ Verbondenheid verlang ik en geen slachtoffers’    (Hos.6:6)  

 
Lied 992: 1, 2, 3 en 4 
 
Wat vraagt de Heer nog meer van ons 
dan dat wij recht doen en trouw zijn 
en wandelen op zijn weg? 
 
Wat vraagt de aarde meer van ons 
dan dat wij dienen en hoeden 
als mensen naar Gods beeld? 
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Wat vragen mensen meer van ons 
dan dat wij breken en delen 
als ons is voorgedaan? 
 
Het is de Geest die ons beweegt  
dat wij Gods wil doen en omzien 
naar alles wat er leeft. 
 
Overdenking 
 
Orgelspel 
 
Stilte en Gebed 
 
Collecte 
 
Slotlied 793: 2 en 3 
 
Bron van liefde, licht en leven, 
zon die hartverwarmend schijnt, 
woord van hogerhand gegeven, 
trouw en teder tot het eind. 
Al zou ons een vijand haten, 
al gaat zelfs de liefste heen, 
liefde zal ons nooit verlaten, 
Gij, Gij laat ons niet alleen. 
 
Bron van liefde, licht en leven, 
laat Uw vreugde in ons zijn, 
is de blijdschap weggebleven, 
liefde maakt van water wijn. 
Dat wij dan elkaar beminnen, 
zó dat zelfs de dood niet scheidt, 
niets kan liefde overwinnen, 
liefde heeft de eeuwigheid. 
 
Zegen 
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Het lied van God komt van de CD in een ander licht, de 12 liedjes voor dit 
project zijn gemaakt in opdracht van de NCRV i.v.m. de viering van hun 85 
jarig bestaan en zijn geïnspireerd op 12 figuren uit de Bijbel. Stef Bos: "ik wilde 
los van geloof, kerk en dogma's twaalf Bijbelse figuren uit de context van het 
boek halen waardoor ze in een ander licht komen te staan en het mensen 
worden van deze tijd". 

 
 
 
 
 
 

Bezoekt u ons ook eens op Twitter en Facebook 

 
Twitter: @julianakerk 

Facebook: Vrijzinnigen Heerde 


