
 

Liturgie 6 februari 2022 
 

Thema: Een plek om stil te zijn 

    

 
 

Voorganger: Ineke Adriaansz 
Orgel: Jan van Garderen 

Zang: Martine van Melle en Corrie Witte 

 
 
 

 
Welkom en aansteken kaars 
 
Begroeting 

 
Zingen lied 216: Dit is een morgen als ooit de eerste 
 

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.   
       
   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. 
 

Op de drempel 
 
Zingen lied 568a: Ubi caritas et amor 
 

 
Gedicht voor deze zondag: Een witte ochtend, Vasalis 
 

Een witte ochtend, eerste dooi 
de lucht grijs, egaal gespreid 

en aan de lange horizon 
welt nu een witte zon. 

 
Geen wind, beweging of geluid. 

Er botten waterdruppels uit; 
aan iedre tak en iedre struik 

zijn knoppen licht. 
 



Een hartstochtloze en totale aanwezigheid 
maakt zich nu kenbaar en het is 

of in een diepe adempauze van de tijd, 
dichtbij, een pasgeboren kind 

zich stil, volmaakt en ademend bevindt. 
 

Tekst voor vanmorgen uit ‘Een nieuwe aarde’ van Eckhart Tolle 
 

Stil zijn is bewust zijn zonder denken. 
Je bent nooit wezenlijker, 

dieper jezelf dan wanneer je stil bent. 
Als je stil bent, 

ben je wie je was 
voordat je tijdelijk deze lichamelijke en mentale vorm 

die we persoon noemen aannam. 

Je bent ook wie je zult zijn als de vorm oplost. 
 

Zingen lied 528: Omdat Hij niet ver wou zijn 
 

Omdat Hij niet ver wou zijn  
   is de Heer gekomen.  
   Midden in wat mensen zijn  
    heeft Hij willen wonen.  
             refrein Midden onder u staat Hij die gij niet kent.  
    Midden onder u staat Hij die gij niet kent.  
 
   Overal nabij is Hij  
    mens'lijk allerwegen.  
    Maar geen mens herkent Hem, Hij  
    wordt gewoon verzwegen.  
   refrein  
 
   God van God en licht van licht  
    aller dingen hoeder  
    heeft een menselijk gezicht  
    aller mensen broeder.  
   refrein  
 

       Wilt daarom elkander doen  
    alle goeds geduldig.  
    Wees elkaar om zijnentwil  
    niets dan liefde schuldig.  
   refrein  

 
Wees verheugd, van zorgen vrij:  

    God die wij aanbidden  
    is ons rakelings nabij,  
    wonend in ons midden.  
   refrein  

 

Meditatie 
 

Orgelspel 
 

Als voorbeden; Connectie van Abel Jagersma 
even loop ik 

hier naar binnen 
 

niet zomaar komt 
deze ‘pitstop’ bij me op 

 
wilde even weg 
van de hectiek 

 
een kaarsje aan 

luisteren naar 
zachte muziek 

 
om tot 

me zelf te komen 
 

even connectie met 
en dan gaat het 

 
Slotlied 981: Zolang er mensen zijn op aarde 
 
1.Zolang er mensen zijn op aarde,    2.Zolang de mensen woorden spreken,  
zolang de aarde vruchten geeft,    zolang wij voor elkaar bestaan,  
zolang zijt Gij ons aller Vader;    zolang zul jij ons niet ontbreken,   
wij danken U voor al wat leeft.    wij danken U in Jezus naam.  

 
3.Gij voedt de vogels in de bomen,     4.Gij zijt ons licht, ons eeuwig leven,  
Gij kleedt de bloemen op het veld,     Gij redt de wereld van de dood.  
o Heer, Gij zijt mijn onderkomen     Gij hebt Uw zoon aan ons gegeven,  
en al mijn dagen zijn geteld.     zijn lichaam is het levend brood. 
 

5.Daarom moet alles U aanbidden,  
uw liefde heeft het voortgebracht,  

Vader, Gijzelf zijt in ons midden,  

o Heer, wij zijn van uw geslacht. 
 

Zegen 
 

Doven kaars 
 

              ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Dienst 13 februari te Heerde: Marieke de Vries, Veenendaal 
 Dienst 20 februari te Hattem: Jelmer Koornstra, Deventer 

 


