
 
Liturgie 20 februari 2022 

 

 
 

DE BESTE WEG 
UIT DE PROBLEMEN 
IS ER DOORHEEN 

 

Loesje 

Het voorbeeld van Karin Bloemen, 
BABE, Jewel en mijn tante 

 
 
 

Voorganger: Jelmer Koornstra 
Piano: Noor van Duinen 

Zang: Sietske en Theo van Nee  

 
 

Woorden van begroeting en mededelingen 
 

De kaars, teken van het licht waarin wij geloven te staan, wordt 
aangestoken 

 
We zingen het lied dat vanmorgen de toon zet Lied 274: 1 en 2 
 

Wij komen hier ter ere van uw naam 
   rond de verhalen die geschreven staan, 

   wij schuilen weg als vogels in het riet 
                    zoekend naar warmte, naar een ander lied. 

 

   Ontferm u God, kyrie eleïson, 
wees ons nabij, kijk speurend naar ons om, 

kom met uw vrede, uw barmhartigheid,  
zonder U raken wij de liefde kwijt. 

 
Woorden om mee te beginnen 

 
We gaan zingen aansluitend Lied 274: 3 
 

Wij zingen samen van uw gloria, 
dank voor het leven, dank u voor elkaar, 

geef ons uw geestdrift, vuur ons leven aan, 

leg zo uw glimlach over ons bestaan. 
 
Inleiding tot het thema 

  
We zingen een bede om te mogen horen en verstaan (mel. Lied 601) 
 

Woord dat ons oproept om te leven, 

woord van de HEER, dat leven is. 
Veelkleurig licht, wil ons omgeven 

dan krijgt ons leven beter zicht. 

 
Veelstemmig woord, wij willen horen 

wat U ons nu te zeggen heeft. 
Laat ons opnieuw worden geboren 

opdat een ieder van ons leeft 
 
 Woorden bij het thema uit het boek der boeken: Johannes 5: 1-8 

 
We staan stil bij het thema 
 
 



Een moment  voor bezinning  
(meditatief pianospel na een ogenblik van stilte) 
 
Woorden van gebed: Hands – Jewel (zie bijlage) 
 
Het thema wordt afgesloten 
 
We zingen het lied van je staande houden: Lied 807 
 

Een mens te zijn op aarde,  
    is eens voorgoed geboren zijn,  

   is levenslang geboortepijn.  

    Een mens te zijn op aarde  
    is leven van de wind.  

 
De bomen hebben wortels  

    de bomen mogen stevig staan  

    maar mensen moeten verder gaan.  
    De bomen hebben wortels  

    maar mensen gaan voorbij. 
 

De vossen hebben holen; 
   de mensen weten heg noch steg, 

   zijn altijd naar hun huis op weg. 

   De vossen hebben holen -  
   maar wie is onze weg? 

 
       De mensen hebben zorgen  

    het brood is duur, het lichaam zwaar  

    en wij verslijten aan elkaar.  
    Wie kent de dag van morgen?  

    De dood komt lang verwacht.  
 

       Een mens te zijn op aarde  

    is pijnlijk begenadigd zijn  
    en zoeken, nooit verzadigd zijn,  

    is rusten in de aarde  
    als alles is volbracht.  

      
   Hoe zullen wij volbrengen  

    wat door de eeuwen duren moet  

    een mens te zijn die sterven moet?  
    Wij branden van verlangen  

    tot alles is voltooid. 
 

Woorden van uitzending en zegen 
 
We zingen ter beaming 

 
 Doven kaars 
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 Dienst 27 februari te Heerde: Jaap Marinus, Ede 

 Dienst  6 maart te Hattem: Jasper van der Horst, Zwolle 

 


