
 
   LITURGIE 

   Vrijzinnig Hattem  

      2 oktober 2022 

 

 ‘Zuur, Zout, Bitter en Zoet’ 

 
 
 

 Voorganger: Anja van de Poppe 
 Organist: Gerben Rorije 

 

 Welkom en mededelingen  

 Aansteken van de kaars en een moment van stilte  

 Openingslied: lied 893 ‘Overal zijt Gij’ vers 1 

 Begroeting  

 We zingen vers 2 en 3 van hetzelfde lied  
   Mensen van vlees, van licht en gesteente  

   hard en van bloed, een vloed niet te stelpen, 
    mensen uw volk, uw stad hier op aarde.  

  

   Aarde is al wat wij zijn, wat wij maken.  
   Adem ons open, maak ons uw aarde, 

    uw nieuwe hemel, vrede op aarde. 
 Gebed  
  
 Inleiding en eerste lezing uit Genesis (11:27 tot 12:5)  
 
 We zingen lied 806 ‘Zomaar te gaan met een stok in je hand’ 

 Zomaar te gaan met een stok in je hand,  

 Zonder te weten wat je zult eten. 
 Zomaar te gaan met een stok in je hand;  

 Eindeloos ver is ’t beloofde land.  

 
 Zomaar te gaan, wordt het leven of dood? 

 Altijd maar banger, duurt het nog langer? 
 Zomaar te gaan, wordt het leven of dood?  

 In de woestijn worden kind’ren groot. 



   Zomaar te gaan, met zijn woord als bewijs, 
   altijd maar lopen, altijd maar hopen. 

   Zomaar te gaan met zijn woord als bewijs: 
   straks wonen wij in een paradijs. 
  

 Tweede lezing uit Genesis (23:1-19) 
  
 We zingen het lied ‘Uren, dagen, maanden, jaren’  
 
   Uren, dagen, maanden, jaren 

   vliegen als een schaduw heen. 

   Wat wij graag voor ons bewaren 

   dient Gods doel, niet ons alleen. 

   Op de weg die wij betreden 

   is geen voetstap die beklijft. 

   Al het heden wordt verleden 

   dat in God geborgen blijft. 

 

 Overdenking: ‘De oogst van een vrouwenleven’  
 met een gezongen ‘Laatste lied’ (ZZZ 70)  
 

  

 
 

 

  
 We luisteren (vanaf cd) naar een gezongen gedicht van M. Vasalis: 
 

In de oudste lagen van mijn ziel, 

waar hij van stenen is gemaakt, 

bloeit als een gaaf, ontkleurd fossiel 
de stenen bloem van uw gelaat. 

Ik kan mij niet van u bevrijden, 
er bloeit niets in mijn steen dan gij. 

De oude weelden zijn voorbij 
maar niets kan mij meer van u scheiden 

  

 



 Slotlied ‘Uit vuur en ijzer, zuur en zout’ (ZZZ 465)  

 
   2.Om water voor de zee te zijn,  

   om anderman een woord te zijn, 
   om niemand weet hoe groot en klein,  

   gezocht gekend verloren. 

   Om avond en morgenland,  
   om hier te zijn en overkant, 

   om hand in een and're hand,  
   om niet te zijn verloren. 

 
    

   3.Om oud en wijd als licht te zijn,  
   om lippen, water, dorst te zijn, 

   om alles en om niets te zijn,  
   gaat iemand tot een ander. 

   Naar verte de niemand weet,  

   door vuur dat mensen samensmeedt, 
   om leven in lief en leed,  

   gaan mensen tot elkander. 
 

 Zegen, die wordt beantwoord met een gezongen ‘Dat je de weg mag 
 gaan’  
 (Tekst: Andries Govaart, melodie: Rien den Arend) 

 Collecte bij de uitgang 



 Bij het uitgaan muziek van Bob Dylan: ‘Sara’  

 Afbeelding op de voorkant: Abraham et Sarah (1956), Marc Chagall  
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 Dienst   9 oktober te Heerde: Sonja Zwart, Lippenhuizen 
 Dienst 16 oktober te Hattem: Anja van de Poppe, Harderwijk 

 

 


