
 

Intrede-viering Anja van de Poppe 

Thisbe       John William Waterhouse (1848-1917) 

 

Vrijzinnigen Hattem 

26 juni 2022  

 Begroeting en aansteken van de kaars door bestuurslid Pia Valk-
 Schutte met het gedicht ‘Zondagmorgen’ van Ida Gerhardt 

 
             Samenzang: ‘Dit is een morgen als ooit de eerste’ Lb 216 
 
   1.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.   
      
   2.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. 

 
   3.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. 
 
        
      Begroeting door Foekje Dijk 
 
 Lied: ‘Dit huis vol mensen’ Lb 278  
 We zingen het lied 4x (koor, koor in canon en vervolgens allen 2x) 

  

        

 Bevestiging door Foekje 

  



 Lied: ‘Welkom’ (tekst: Margryt Poortstra, muziek: Tom Löwenthal) 

 Het eerste vers zingt het koor, het tweede allen 

 

  

 
   
 Respons van Anja  
 
 Lied: ‘Hine ma tov’ - Hebreeuwse traditional naar Psalm 133  

‘Komt, ziet hoe goed en hoe lieflijk het is, als mensen kunnen 
samenleven’ 

 
 We zingen het lied 3x (koor, allen en tot slot proberen we het 
 gezamenlijk in canon)  

 

 
  

 ‘Huisschouw’ met het lied ‘God is gratis’ van Herman van Veen en 
 het door het koor gezongen lied ‘Veel te laat heb ik je lief gekregen’ 

 van Huub Oosterhuis, op muziek van Antoine Oomen:   
 
   Veel te laat heb ik jou lief gekregen 
   schoonheid wat ben je oud wat ben je nieuw 
   veel te laat heb ik jou lief gekregen. 
    
   Binnen in mij was je, ik was buiten 
   en ik zocht jou als een ziende blinde 
   buiten mij, en uitgestort als water 
   liep ik van jou weg en liep verloren 
   tussen zoveel schoonheid die niet jij was. 
 

   Toen heb jij geroepen en geschreeuwd, 
   door mijn doofheid ben jij heen gebroken. 
   Oogverblindend ben jij opgedaagd 
   om mijn blindheid op de vlucht te jagen. 
   Geuren deed jij en ik haalde adem, 
   nog snak ik naar adem en naar jou. 
 
   Proeven deed ik jou en sindsdien dorst ik, 
   honger ik naar jou. Mij, lichtgeraakte, 
   heb jij doen ontbranden. En nu brand ik 
   lichterlaaie naar jou toe, om vrede. 

 Gedeelte uit de Italiaanse concerten van J.S. Bach door Noor van 
 Duinen  (piano) 

 Woorden van voorzitter Bart Schutte 
 
 Slotlied: ‘Ga met God en Zij zal met je zijn’ Lb 416 
 
 Ga met God en Zij zal met je zijn,       Ga met God en Zij zal met je zijn: 
  jou nabij op al je wegen,        bij gevaar, in bange tijden, 
  met haar raad en troost en zegen.       over jou haar vleugels spreiden. 
  Ga met God en Zij zal met je zijn.       Ga met God en Zij zal met je zijn. 
 
 Zegen  
   Ga met God en Zij zal met je zijn 
   tot wij weer elkaar ontmoeten, 
   in haar naam elkaar begroeten.  
   Ga met God en Zij zal met je zijn. 

 

 Doven van de kaars 

 Collecte bij de uitgang 

 


