
                                        

                                         Liturgie Vrijzinnig Delft 26 april 2020  

   

 

 

                                     voorganger- Tina Geels 

                                     muziek-   Dieke de Jong 

 

                                 Thema- Laat je verrassen! 

 

Welkom  

Openingslied:   NLB 605: 1,(2),3,4,5,6     De toekomst is al gaande… 

Inkeer en gebed 

Lied- NLB 650: 1,2, 3,4     De aarde is vervuld… 

 

Eerste lezing:  Johannes 21: 1- 14   aan de oever van het meer. 

Lied-   NLB 809:  een aantal keer gespeeld en gezongen. 

 



          Blijf niet staren op wat vroeger was. 

          Sta niet stil in het verleden. 

          Ik, zegt hij, ga iets nieuws beginnen 

          het is al begonnen, merk je het niet? 

Tekst:    Toen de mens anderhalve meter ver was, 

             kwam de lente dichterbij. 

             De kersenboom bezocht me door het raam. 

            “schrijf gedichten over mij” zei ze. 

           - Ik heb net  

             mijn hardste tijd 

             achter de rug. En nu 

             ben ik volledig druk 

             om genoeg kilo’s kersen te maken 

             voor komende zomer.- 

             Ik luisterde en dacht: deze dame 

             praat al jaren met mij. 

             Maar pas net 

             heb ik haar gehoord. 

             (Rodaan Al Galidi) 

Muziek                                                              

Korte meditatie 

Muziek 

Gebeden 

- wij steken een licht aan voor onze stadsgenoten voor wie de Ramadan 

afgelopen vrijdag is begonnen. Om vertrouwen en verbinding nu zo anders thuis. 

- wij steken een licht aan voor de kinderen in nood: op Samos, op Lesbos- om 

vertrouwen en verbinding, om hulp en steun. 

- wij steken een licht aan voor elkaar, nu achter de voordeur- in de beslotenheid 

van ons huis. Om moed, vertrouwen en verbinding met elkaar. 

- wij steken een licht aan voor wie we niet bij name kunnen noemen 

  In de stilte van ons hart. 

  stil gebed … 

Onze Vader die in de hemel zijt 

Uw naam worden geheiligd 

Uw koninkrijk kome; 

Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel. 

Geef ons heden ons dagelijks brood 

en vergeef ons onze schulden 

zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. 

En leid ons niet in verzoeking 

maar verlos ons van de boze. 

Want van U is het koninkrijk 

en de kracht en de heerlijkheid 

tot in eeuwigheid. Amen 



 

 

Slotlied:  NLB 655: 1,2,3,4  Zing voor de Heer een nieuw gezang… 

zegenbede 

Muziek 

                                   ------------------ 

 

Collecte-    1.  ISF/ ISOfA  (Interkerkelijk Sociaal Fonds) 

                      NL 14 INGB 000  6729 143 

                 2.  Voor de eigen gemeente t.n.v.  

                      Buitengewone wijkgemeente van de Vrijzinnig Hervormden 

                      NL 21 INGB 0000 1163 33 

                                 

 

 

 

Eerstvolgende vieringen Vrijzinnig Delft 

3 mei-   ds. Renske Oldenboom 

10 mei- ds. Koen Holzapffel 

17 mei- ds. Jan Klijnsma 

24 mei- ds. Marijke Kwant 

31 mei- ds. Tina Geels (Pinksteren) 

 


