
 

LITURGIE 

             Bloeiende appelboom in tuin                       Jo Koster (1916) 

 

 

‘DE TUIN’ 
 
 
 
 
 

Vrijzinnig Hattem, 10 juli 2022 
 

Voorganger: Anja van de Poppe 

Organist: Gerben Rorije 

  

 Welkom en aansteken van de kaars  

 Openingslied: ‘Zomerpsalm’ (tekst Alfred Brunswijk, melodie 

 psalm 89)  

   Ik zie in zomerlicht de glimlach van de bron, 
   waaruit het leven stroomt als stralen van de zon. 

   Ik hoor in vogelzang het lied van deze aarde, 
   getoonzet uit plezier, gestemd op nieuwe waarden. 

   De schepping zingt het uit en nodigt mij te leven, 

   als mens, die lied en licht en zomer door wil geven. 
 

   U bent het kloppend hart in al wat leeft en bloeit 
   in kleuren, duizendvoud als aan een droom 

        ontgroeid. 
   U wordt geprezen door de wolken en de winden. 

   Door vis en klein insect en witte akkerwinde. 

   Zij spellen uw bestaan in woordeloos belijden. 
   U bent de zomerzon en ook mijn oorsprong beide. 

 
 Begroeting 

 

            Lied: ‘Word stil, mijn ziel’  ZvZZ 521 (tekst: Herman Verbeek,                  
            muziek:Jean Sibelius) 

 
   Word stil mijn ziel, ga op de tuin der stilte, 

   ga naar de boom die heet de levensboom, 

   hoor naar de stem die vraagt u stil te worden, 
   dat gij verwijlt een wijle in uw droom, 

   dat eerbied zij voor alle boom van leven, 
   hoor naar de boom, de stem spreekt in uw droom. 

 
   Word stil mijn ziel, sta in de stad der mensen 

   waar men verdoofd de stille stem niet hoort 

   van het geraas van blinde rode ogen, 
   die zien niet meer waar horen niet meer hoort. 

   Hoor daar de stem op zacht verstilde tonen, 
   zachtaardig lied van leven zelf een woord. 

 

   Word stil mijn ziel, buig u nu naar de aarde, 
   in huivering zij u eerbiediging. 

   zet voet voor voet op dauwwit natte weide, 
   zie naar het spoor waarop uw treden ging, 

   vertrap haar niet, de open aardeschede. 
   Word stil mijn ziel, dat gij in liefde ging. 

  



 Inleiding op het thema en lezing uit Genesis 
 

             Lied: ‘Dit is een morgen als ooit de eerste’  Lb 216 
 

  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. 
 

 De tuin als plek om op adem te komen 
 

 Lied: ‘Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij’  Lb 23c:1, 3 en 5 
 

  Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij, 

  wijst mij een groene streek; 
  daar rust ik aan een stille stroom –  

  en niets dat mij ontbreekt. 
 

  Al moet ik door het doodsravijn,   

  U gaat steeds aan mijn zij. 
  Ik vrees geen kwaad, uw herdersstaf 

  geeft steun en veiligheid. 
 

  Uw trouw en goedheid volgen mij, 

  Uw liefde, dag aan dag; 
  En wonen zal ik in Gods huis 

  zo lang ik leven mag. 
 

 De tuin als spirituele plek 
 

 Muziek  

 
 Stilte en gebed 

 

Slotlied: ‘Aan U behoort, o Heer der heren’  Lb 978: 1, 3 en 4 
 

      Aan U behoort, o Heer der heren, 
      de aarde met haar wel en wee, 

      de steile bergen, koele meren, 

      het vaste land, de onzekere zee. 
      Van U getuigen dag en nacht. 

      Gij hebt ze heerlijk voortgebracht. 
 

      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. 
 

      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. 
 

    Zegen en doven van de kaars 
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