
LITURGIE 4 juli 2021 Oosterkerk 

 

 

 

 

voorganger: ds. Iemke Epema en dhr. Soheil Yafat 

lector: Gery Bruins 

organist: Robert Helder 

zangers: Marga de Bruin, Iemke Epema,                                              

Marinus Corée en Pieter Tjeerd Westra 

 

-Inleidend orgelspel: Prière van Alexandre Guilmant 

-Welkom  

-Zingen door zanggroep Lied 216 vs 1 en 2 in het Engels 

-Bemoediging en drempelgebed 

v: Onze hulp is in de naam van de Heer                                               

a: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT       

v: God U geeft ons deze dag, U geeft ons dit leven                                                                                             

a: DOE ONS WANDELEN IN UW LICHT                                       



-Zingen  door zanggroep Lied 216 vs 3 in het Engels 

-Gedicht 

Handen in onze rug – Bab Gons 

Uit: Doe het toch maar 

  

we dromen er allemaal van  

dat er anderen voor ons opstaan  

wanneer we het nodig hebben  

dat er anderen voor ons opkomen  

in onze naam zullen strijden  

als wij het niet meer alleen aankunnen  

niet sterk genoeg zijn  

we dromen er allemaal van  

dat ze aan onze zijde verschijnen  

we handen in onze rug voelen  

op die momenten dat we  

onder vuur liggen  

dat we ons gedragen weten  

als we zelf de kracht niet meer bezitten  

als we geen stem meer hebben  

in onze strijd om  

net zo mens te mogen zijn  

als andere mensen  

we hopen dat  

als de stilte weer neerdaalt  

in de straten  

in onze harten en polsen  



nadat de laatste slag is weggestorven  

de laatste schreeuw  

het laatste verweer  

de verhalen worden verzameld  

om naverteld te worden  

het zijn deze stenen  

die ons eraan herinneren  

dat we nooit achterover mogen leunen  

nooit weg mogen kijken  

wanneer we nodig zijn  

en we geroepen worden  

verzet heeft altijd zin  

ook als het licht gedoofd is  

ook als de stilte hels is  

als je goed luistert hoor je  

hier een lofzang  

een eerbetoon  

een ode  

aan eenieder  

die opstond  

het werk neerlegde  

de straat op ging  

de stem liet gelden  

om te staan  

voor elkaar  

we dromen er allemaal van  

handen in onze rug te voelen  



op die momenten dat we  

het nodig hebben  

ons gedragen weten  

 

-Zingen Lied 331 1x vrouwen, 1 x allen 

-Lezing Mattheus 25 vs 31 t/m 46  

-Zingen Lied 331 1x mannen, 1x allen 

-Overdenking  

-Muzikale meditatie: Trumpet Voluntary  - Thomas Dupuis 

-Zingen Lied 992 

-Digitale aandachtsboek (intenties doorgeven via 06-15968569) 

-Voorbeden, afgewisseld door Lied 368g, Stil gebed en Onze Vader 

-Mededelingen 

-Zingen Lied 981 vs 1,2 en 5 door allen 

-Zegen v: ………….. 

           a: AMEN 

-Uitleidend orgelspel Lobe den Herren - Johann Gottfried Walther 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


