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Liturgie voor de viering op zondag 20 augustus 2017 
in de Julianakerk van Heerde 

 

  
 

 
Voorganger: Ineke Adriaansz  
Orgel en muziek: Gerben Rorije  
 
Welkom, mededelingen en aansteken van de Paaskaars 
 

Begroeting 
Goed is de hand die mij leidt 
uit het donker van de nacht 
naar het licht van de dag. 
Goed zijt Gij, Eeuwige, 
onzegbaar goed. 
Zegen deze dag 
en al mijn dagen 
dat ik onderweg ben naar U. 
 
 
Openingslied 216 
 
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. 
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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 mij leven, licht voor mijn ogen, 
licht dat ooit speelde waar Eden lag. 
Dank elke morgen Gods nieuwe schepping, 
dank opgetogen Gods nieuwe dag. 
 
Op de drempel 
 
Lied 221 
 
Zo vriendelijk en veilig als het licht 
zo als een mantel om mij heen geslagen 
zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht 
ik roep zijn naam, bestorm hem met mijn vragen, 
dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt. 
Wil mij behoeden en op handen dragen. 
 
Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd 
waakt over mij en over al mijn gangen. 
Wie zou ik worden, waart Gij niet bereid 
om, als ik val, mij telkens op te vangen. 
Ik leef niet echt, als Gij niet met mij zijt. 
Ik moet in lief en leed naar U verlangen. 
 
Spreekt Gij het woord dat mij vertroosting geeft, 
dat mij bevrijdt, en opneemt in uw vrede. 
Ontsteek die vreugde die geen einde heeft, 
wil alle liefde aan uw zoon besteden. 
Weest Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft 
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden. 
 
 
Gedicht van de zondag: Water 
 
 
 



Vrijzinnigen Heerde | Ruimte voor ontmoeting en inspiratie voor mensen van nu! 

Zingen 603 
 
De vloed van vóór de tijd, 
van vóór Gij hebt gesproken. 
De nacht van vóór het licht. 
De dood van vóór uw naam. 
 
Wat wilt Gij dat ik ben, 
een wrakhout op de golven? 
Wie weet ik dat Gij zijt? 
De ark van mijn behoud. 
 
Van vóór de vloed zijt Gij.  
Nog eer ik werd geboren, 
had Gij mijn koers gezet 
door deze diepten heen. 
 
En na de vloed komt Gij. 
Uw boog staat in de wolken, 
uw uitgestrekte arm, 
uw hand die ons bevrijdt. 
 
En ooit zal hoog en droog 
op gouden fundamenten 
uw stad voor eeuwig staan. 
En de dood zal niet meer zijn. 
 
 
Teksten voor vanmorgen 
Genesis 7: 6-24 
Gilgamesj epos : Elfde tablet 
 
Meditatie 
 
Muziek: Truman Sleeps, from 'The Truman show,'  Philip Glass 
 
Voorbeden 
 
Collecte 
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Slotlied 607 
 
Gij zijt voorbijgegaan, 
een steekvlam in de nacht. 
De vonken van uw naam 
zijn ogen in ons hart. 
In flarden hangt uw woord 
om onze wereld heen, 
wij leven in U voort, 
wij zijn met U bekleed. 
 
Gij zijt voorbijgegaan, 
een voetspoor in de zee. 
Gij zijt te ver gegaan, 
Gij zijt een mens te veel. 
Gij zijt voorgoed, Gij zijt 
verborgen in uw God. 
Geen stilte spreekt U uit, 
ondenkbaar is uw dood. 
 
Gij zijt voorbijgegaan, 
een vreemd bekend gezicht, 
een stuk van ons bestaan, 
een vriend, een spoor van licht. 
Uw licht is in mijn bloed, 
mijn lichaam is uw dag, 
ik hoop U tegemoet 
zolang ik leven mag. 
 
Zegen 
 

Bezoekt u ons ook eens op Twitter en Facebook 

 
Twitter: @julianakerk 

Facebook: Vrijzinnigen Heerde 
 

 
Hattem: 27 augustus, Ds. Foekje Dijk, Dalfsen   
Heerde: 3 september, Mw. Elske de Lange, Lelystad 


