
Liturgie 15 mei 2022 
 

“Indien ik heenga, kan de Trooster komen” 

  

Voorganger: Sonja Zwart 
Piano: Noor van Duinen 

 

------------------------------------------------------------------------------- 
Welkom en aansteken kaars 
 

Stilte  
 

Zingen: lied 287:1 
Rond het licht dat leven doet 

   groeten wij elkaar met vrede; 

   wie in voor- of tegenspoed 
   zegen zoekt, mag binnen treden, -  

   bij de Heer zijn wij hier thuis, 
   kind aan huis. 

Begroeting  
 
Zingen: lied 287: 3 

Rond het water van de doop  
komt de Rode Zee ter sprake;  

droogvoets, tussen nood en dood  
volgen wij een brandend baken:  

in het nachtelijke uur  

vlamt een vuur. 

Als gebed zingen we lied 974:1 
 

Maak ons uw liefde, God,  
tot opmaat van het leven!  

Wij zijn geroepen om  

haar zingend door te geven.  
De wereld zegt ons niet  

de goede woorden aan.  
Vernieuw ons hart en doe  

ons uw beleid verstaan. 
 
Kyrië: lied 368d: 3x 

 
Zingen: lied 701: 1 t/m 4 
 

Zij zit als een vogel, broedend op het water, 

 onder haar de chaos van de eerste dag; 

 zij zucht en zij zingt, moeder van de schepping, 
 wachtend op het woord totdat zij baren mag. 

 
   Zij zweeft boven zee, zweeft boven de bergen, 

   zoekend naar een plaats onder de hemelboog; 

   zij rust in de schoot, wachtend op het wonder  
   dat zich daar ontvouwt, verborgen voor ons oog. 

 
   Zij danst in het vuur, schouwspel zonder weerga 

   maakt de tongen los, taal en getuigenis, 
   bekeert, inspireert al wie naar haar luistert; 

   niets brengt haar tot zwijgen, vurig als zij is. 

 
   Want zij is de Geest, één met God in wezen 

   gift van de Verlosser aan zijn aardse bruid; 
   de sleutel is zij, toegang tot de schriften, 

   vogel uit de hemel, witte vredesduif. 

 
Lezing: Johannes 2 vers 1-11 
 



Zingen: lied 525: 1 t/m 3 
 

Wij willen de bruiloftsgasten zijn 
van Kana in Galilea. 

Wij drinken daar van de bruiloftswijn. 

Wij willen van harte vrolijk zijn 
met Jezus en met Maria. 

 
    Maria sprak in bekommerdheid: 

er is niet genoeg te drinken. 
Maar Hij zei: ‘Nog is het niet mijn tijd’. 

Zij wist in haar hart: Hij is bereid, 

en zal het ons zeker schenken. 
 

   En toen de maaltijd ten einde liep, 
zag Hij naar de lege vaten, 

en deed ze vullen door die Hij riep, 

en scheppen wat Hij te drinken schiep. 
Zij proefden: wijn was het water. 

 
Overdenking  
Pianospel  
 
Zingen: lied 650: 1 t/m 4 
 

De aarde is vervuld  

    van goedertierenheid,  
    van goddelijk geduld  

    en goddelijk beleid.  

 
       Gods goedheid is te groot  

    voor het geluk alleen,  
    zij gaat in alle nood  

    door heel het leven heen.  

 
       Zij daalt als vruchtbaar zaad  

    tot in de groeve af  
    omdat zij niet verlaat  

    wie toeven in het graf.  
 

       Omdat zij niet vergeet  

    wie godverlaten zijn:  
    de wereld hemelsbreed  

    zal goede aarde zijn.  
 

Gebeden  
 
Zingen: lied 978: 1 t/m 3 
 

Aan U behoort, o Heer der heren,  

    de aarde met haar wel en wee,  
    de steile bergen, koele meren,  

    het vaste land, d’ onzek're zee.  
    Van U getuigen dag en nacht.  

    Gij hebt ze heerlijk voortgebracht.  
 

   Gij roept het jonge leven wakker,  

    een tuin bloeit rond het open graf.  
    Er ruisen halmen op de akker  

    waar zich het zaad verloren gaf.  
    En vele korrels vormen saam  

    een kostbaar brood in uwe naam. 

   
   Gij hebt de bloemen op de velden  

    met koninklijke pracht bekleed.  
    De zorgeloze vogels melden  

    dat Gij uw schepping niet vergeet.  
    't Is alles een gelijkenis  

    van meer dan aards geheimenis.  

 
Zegenbede  
 
Zingen: lied 978: 4 
 

Laat dan mijn hart U toebehoren  
    en laat mij door de wereld gaan  

    met open ogen, open oren  
    om al uw tekens te verstaan.  

    Dan is het aardse leven goed,  

    omdat de hemel mij begroet. 
 
Doven kaars 
 
Collecte bij de uitgang 
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
Dienst 22 mei te Heerde: Rinus van Warven, Kampen 
Dienst 29 mei te Hattem: Riek van Haeringen, Dronten

  

 


