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Liturgie voor de viering op 22 januari 2017 
 in de Julianakerk van Heerde 

 
 
 
Voorganger:   ds. Menno Hofman, Leiden 
Orgel:   Gerben Rorije  

 
Welkom, mededelingen en aansteken van de paaskaars 
 

Openingslied 276:1 en 2 

 
Zomaar een dak boven wat hoofden, 
deur die naar stilte openstaat. 
Muren van huid, ramen als ogen 
speurend naar hoop en dageraad. 
Huis dat een levend lichaam wordt 
als wij er binnengaan 
om recht voor God te staan. 
 

Woorden van ver, vallende sterren, 
vonken verleden hier gezaaid. 
Namen voor Hem, dromen, signalen 
diep uit de wereld aangewaaid. 
Monden van aarde horen en zien 
onthouden, spreken voort 
Gods vrij en lichtend woord. 
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Begroeting 
 
Zingen lied 276: 3 
 

Tafel van Eén, brood om te weten 
dat wij elkaar gegeven zijn. 
Wonder van God, mensen in vrede, 
oud en vergeten nieuw geheim. 
Breken en delen, zijn wat niet kan, 
doen wat ondenkbaar is, 
dood en verrijzenis. 
 
Gebed 
 
Zingen lied 845  
 

Tijd van vloek en tijd van zegen  
tijd van droogte, tijd van regen  
dag van oogsten, tijd van nood  
tijd van stenen, tijd van brood  
Tijd van liefde, nacht van waken  
uur der waarheid, dag der dagen  
toekomst die gekomen is  
woord dat vol van stilte is.  
 
Tijd van troosten, tijd van tranen  
tijd van mooi zijn, tijd van schamen  
tijd van jagen nu of nooit  
tijd van hopen dat nog ooit.  
Tijd van zwijgen, zin vergeten  
nergens blijven niemand weten  
tijd van kruipen angst en spijt  
zee van tijd en eenzaamheid.  
 
Wie aan dit bestaan verloren  
nieuw begin heeft afgezworen  
wie het houdt bij wat hij heeft  
sterven zal hij ongeleefd.  
Tijd van leven om met velen  
brood en ademtocht te delen –  
wie niet geeft om zelfbehoud  
leven vindt hij honderdvoud. 
 
Schriftlezing: Prediker 1: 2-11 vertaling: BGT   
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Zingen lied 139: 1, 3 en 9 

    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. 
 

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? 
 
 Gij zijt mij overal nabij, 
uw ogen waken over mij 
van toen ik vormloos ben ontstaan. 
Gij wist hoe het zou verder gaan. 
Ja, in uw boek stond reeds te lezen, 
wat eens mijn levensweg zou wezen. 
 
Schriftlezing: Numeri 11:4-15 

 
Zingen lied 321: 1 t/m 4 
 

Niet als een storm, als een vloed 
niet als een bijl aan de wortel 
komen de woorden van God, 
niet als een schot in het hart. 
 
Maar als een glimp van de zon, 
een groene twijg in de winter, 
dorstig en hard deze grond- 
zo is het koninkrijk Gods. 
 
Stem die de stilte niet breekt, 
woord als een knecht in de wereld, 
naam zonder klank, zonder macht, 
vreemdeling zonder geslacht. 
 
Kinderen, armen van geest, 
mensen gelouterd in vrede 
horen de naam in hun hart, 
dragen het woord in hun vlees. 
 
Overweging 
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Orgelspel 
 
Zingen lied 686 

De Geest des Heren heeft een nieuw begin gemaakt, 
in al wat groeit en leeft zijn adem uitgezaaid. 
De Geest van God bezielt die koud zijn en versteend, 
herbouwt wat is vernield, maakt een, wat is verdeeld. 
 

Wij zijn in Hem gedoopt, Hij zalft ons met zijn vuur. 
Hij is een bron van hoop in alle dorst en duur. 
Wie weet vanwaar Hij komt, wie wordt zijn licht gewaar? 
Hij opent ons de mond en schenkt ons aan elkaar. 
 

De Geest die ons bewoont, verzucht en smeekt naar God, 
dat Hij ons in de Zoon doet opstaan uit de dood. 
Opdat ons leven nooit in weer en wind bezwijkt,  
kom, Schepper Geest, voltooi wat Gij begonnen zijt.  
 
Gebed : voorbede, stil gebed, Onze Vader 
 
Collecte 
 
Slotlied 416 

Ga met God en Hij zal met je zijn, 
jou nabij op al je wegen 
met zijn raad en troost en zegen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
Ga met God en Hij zal met je zijn: 
bij gevaar, in bange tijden, 
over jou zijn vleugels spreiden. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
Ga met God en Hij zal met je zijn: 
in zijn liefde je bewaren, 
in de dood je leven sparen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
Ga met God en Hij zal met je zijn, 
tot wij weer elkaar ontmoeten, 
in zijn naam elkaar begroeten. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
Afscheid en Zegen 
 
Eerstvolgende diensten: 

Hattem:  29 januari Ds. Marieke Fernhout, Arnhem 
Heerde:  5 februari Ds. Foekje Dijk, Dalfsen 
 
 


