
 

 
 

Liturgie 3 april 2022 
 
 

 

 
Voorganger: Rinus van Warven 

Piano: Noor van Duinen 
 

 
 
 

Welkom  
 

Aansteken kaars  
 

Tekst voor de zondag: Jesaja 40: 18-22 
 

Pianospel  
 

Votum en groet 
 

Zingen: Lied 276 - Zomaar een dak 
 

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 binnen gaan 

   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. 
    

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. 

 
Credo     

 
Zingen: Lied 1000 - Wij zagen hoe het spoor van God 

 

Wij zagen hoe het spoor van God  
sporen van mensen kruiste.  
Wij zagen licht, een vuur laait op,  
feest voor armen in het duister.  
 

                       refrein:  Komt Hij terug op onze weg,  
keert Hij verharde harten?  
Wanneer komt Hij met licht en lef,  
zaaigoed in onze handen?  

 



Wij zagen mensen teer en fier,  
bloeien in steenwoestijnen.  
Wij zagen hoe de schepping nieuw  
gloort in vrede zonder einde.  

Refrein  
 

Wij zagen lammen op het feest,  
dansend en opgetogen.  
Wij zagen hoe de hoop weer leeft  
in de uitgedoofde ogen.  
Refrein 
 
Wij zagen rijken diep ontdaan, 
konden zichzelf niet geven. 

Wij zagen armen binnengaan 
in een huis vol licht en leven. 
Refrein  
 

Wij zagen God verloren staan, 
Zullen zijn kind’ren komen? 
Wij zagen Gods hart opengaan: 
levend water, rijke stromen. 

Refrein  

Lezing: Jeremia 29: 4-14 
 

Lezing: Lucas 9: 10-17 
 

Pianospel  
Overweging 
Pianospel  

  
Zingen: Lied 1003 - Stil is de straat 
 

Stil is de straat. Overal 
mensen in huizen verdwenen, 
even een luide sirene –  
stil is de straat overal.  
 

        Refrein:  Komt er, God, een nieuwe morgen  
als een teken van uw trouw,  

worden wij bevrijd van zorgen?  
God, kom gauw. 

 
Niemand een brood in de hand,  
mensen die enkel maar vragen  
brood voor hun knagende magen-  
niemand een brood in de hand.  
refrein 

 

Nergens meer feest in de stad,  
mensen die overal schuilen  
en om hun kinderen huilen-  
nergens een feest in de stad.  

Refrein 
 

Niemand een lach om de mond,  
mensen met angst om de lippen,  
overal ogen die schrikken-  
niemand een lach om de mond. 
Refrein  

 
Stil is de stad. Overal  
mensen in huizen verdwenen,  

even een luide sirene-  
stil is de stad overal.  
Refrein  

 
Gebeden  
 
Collecte     

 
Zingen: Lied 419 – Wonen overal 
 

Wonen overal nergens thuis 

  aarde mijn aarde mijn moeders huis 
  vallende sterren de schim van de maan 
  mensen die opstaan en leven gaan 
  mensen veel geluk. 

 
 Wonen overal even thuis 

  handel en wandel en huis na huis 
  loven en bieden op waarheid en waan 
  wagen en winnen en verder gaan –  
  mensen veel geluk. 
 

  Wonen overal bijna thuis 
  aarde mijn hemel mijn vaders huis 
  stijgende sterren de lach van de maan 
  mensen die dromend een stem verstaan – 

  mensen veel geluk. 
 

Zegenbede 
Doven kaars 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Dienst 17 april te Heerde: Ineke Adriaansz, Kampen Pasen (afscheidsdienst) 
Dienst 17 april te Hattem: Jan Krans, Kampen Pasen 

 Met opmerkingen [CS1]:  


