
 
 

LITURGIE 
Vrijzinnig Hattem 

21 augustus 2022 

 

Thema: ‘Het volle leven’  

 

 Cornelis Jetses 1873-1955 _ Het volle leven  

 

 

 

 Voorganger: Marieke Fernhout 

 Organist: Gerben Rorije 

  

 Welkom en ontsteken van de kaars 
 
 Openingslied: Lied 216: Dit is een morgen: 1 en 2  
 
   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.  
 
 Bemoediging en groet 
 
 Zingen: Dit is een morgen: 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. 
 Inkeer 
 

 Zingen: Lied 841: Wat zijn de goede vruchten: 1 en 2  

 

   Wat zijn de goede vruchten,  
    die groeien aan de Geest?  

    De liefde en de vreugde,  
    de vrede allermeest,  

    geduld om te verdragen  

    en goedertierenheid,  
    geloof om veel te vragen,  

    te vragen honderd uit;  
 

     geloof om veel te geven,  

    te geven honderd in,  
    wij zullen leren leven  

    van de verwondering:  
    dit leven, deze aarde,  

    de adem in en uit,  
    het is van Gods genade  

    en zijn lankmoedigheid.  



 Inleiding op de lezingen 

 

 Zingen: Lied 816: Dat wij onszelf gewonnen geven  

 Dat wij onszelf gewonnen geven 
 aan het bevrijdende bestaan,  

 aan wat ons uitdaagt om te leven. 

 Dat wij de stille roep verstaan. 
 

 Dat wij versteende zekerheden 
 verlaten om op weg te gaan. 

 Dat niet de greep van het verleden 

 ons achterhaalt en stil doet staan. 
 

 Omdat de huizen die wij bouwden 
 geen onderkomen kunnen zijn. 

 Omdat het bloedeloos vertrouwde 

 ons achterdochtig maakt en klein. 
 

 Dat wat wij hebben ons niet gijzelt, 
 dat wij van elke dwang bevrijd 

 naar onbekende plaatsen reizen. 
 Dat Gij ons onderkomen zijt. 

  
 Lezing: Ruth 2: 1-17 en 14-20 
 
 Zingen: lied 791: Liefde, eenmaal uitgesproken: 1, 3 en 4 
 
   Liefde, éénmaal uitgesproken 

   als uw woord van het begin, 
 Liefde, wil ons overkomen 

 als geheim en zegening. 
 

   Liefde luidt de naam der namen 
   waarmee Gij U kennen laat. 

   Liefde vraagt om ja en amen, 

   ziel en zinnen metterdaad. 
 

 Liefde waagt zichzelf te geven, 
 ademt op van goede trouw. 

 Liefde houdt ons in het leven, -  

 daarop hebt Gij ons gebouwd. 
 
 Uitleg en verkondiging 

 Muziek 
 
 Voorbeden, stil gebed, Onze Vader 
 
 Slotlied: Lied 793: Bron van liefde, licht en leven  
 
   Bron van liefde, licht en leven, 

   voor elkaar zijn wij gemaakt 
   door uw hand elkaar gegeven, 

   door uw vinger aangeraakt. 
   Laat ons op uw toekomst hopen, 

   gaandeweg U tegemoet; 

   dat wij samen lachend lopen 
   in uw grote bruiloftsstoet. 

 
   Bron van liefde, licht en leven, 

   zon die hartverwarmend schijnt, 

   woord van hogerhand gegeven, 
   trouw en teder tot het eind – 

   al zou ons een vijand haten, 
   al gaat zelfs de liefste heen, 

   liefde zal ons nooit verlaten: 
   Gij laat ons geen dag alleen. 

 

   Bron van liefde, licht en leven, 
   laat uw vreugde in ons zijn; 

   is de blijdschap weggebleven, 
   liefde maakt van water wijn.  

   Dat wij dan elkaar beminnen, 

   zo dat zelfs de dood niet scheidt; 
   niets kan liefde overwinnen – 

   liefde heeft de eeuwigheid. 
  
 Zending en zegen  
 
 De kaars wordt gedoofd 
 
 Collecte bij de uitgang 
 
 ------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 Dienst 28 aug. te Heerde: Marianne Visch-de Bruin, Apeldoorn 
 Dienst: 4 sept. te Hattem: Wim Jansen, Veere 


