
                 Vrijzinnige Gemeente Zierikzee 

                       Zondag 15 mei 2022 

 

Hildegard van Bingen 

... de moederlijke liefde 

van Gods omhelzing . 

Voorganger: ds. Dinie Eerland-van Vliet                        Orgel: Pieter Eerland 

Lezingen: Piet Slagveld                                                      Koster: Giljam Bil 



Orgelspel  Variaties op lied 863  

 

Welkom en mededelingen 
 
Lied 283: 1 t/m 5 ‘In de veelheid van geluiden’. 
 
Bemoediging en groet 
 
Thema: ‘De vrouwelijke kant van God’. 
 
             Aansteken Regenboogkaars:     

‘Internationale Dag tegen Homofobie en Transfobie’, 17 mei 2022 

 
 

Lied 846: 1, 2 en 6  ‘De Wijsheid van vóór alle tijden’ . 

 
 
Gebed “Onze Moeder” 

Onze Moeder, die heel dichtbij is 

Jouw naam zo vertrouwd 

Jij bent mijn thuis 

Jij weet wat mij bezielt 

In tijden van geluk of verdriet 

Geef ons elke dag je levende woorden 

Vergeef ons onze schulden 

En droog onze tranen, 

Zodat wij anderen weer blij kunnen maken 

Leer ons altijd eerlijk te zijn, 

Want jij bent de bron van ons leven 

Onze kracht en tederheid 

Tot in eeuwigheid 

Amen.        (Vrij naar Bron Hofkerk te Delft) 



 
Lied 691: 1, 2 en 3, ‘De Geest van God  waait als een wind’ . 
 
                                     *Dienst van het Woord 
                                         Gebed 
                                         Inleiding  
 
 
Schriftlezingen:   
         -Genesis 1: 26 en 27 (NBV) 
‘God zei: Laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons 
lijken; 
Zij moeten heerschappij voeren over de vissen van de zee en de vogels 
van de hemel, over het vee, over heel de aarde en over alles wat daarop 
rondkruipt. 
God schiep de mens als zijn evenbeeld, als evenbeeld  van God schiep 
hij hem, 
mannelijk en vrouwelijk schiep hij de mensen’.  
 
          -Psalm 131 naar Huub Oosterhuis. 
Gij 
 
ik waan mij niet wijzer                                                 
ik weet niet meer dan een mens 
keer mij niet af van mijn naaste 
droom geen hoogdravende dromen 
ik heb mijn bestemming erkend 
mijn ziel is tot rust gekomen 
 
een kind dat gedronken heeft  
en rust aan de borst van zijn moeder  
zo is mijn ziel in mij. 
 
 
Ik wacht op U, ik wacht 
van nu af tot in eeuwigheid 
omdat uw naam verluidt 
 
Ik zal -er -zijn.  
 
 



 
          -Jesaja 49: 15 en 16 (BGT) 
‘Maar de Heer zegt: ‘Jeruzalem, ik heb je naam in mijn hart bewaard. 
Ik zal altijd aan je denken. Een moeder zorgt  toch ook goed  voor het 
kind dat ze in haar buik gedragen heeft?  
Ze vergeet haar kind nooit. En zelfs al zou een moeder haar kind 
vergeten, ik zal jou nooit vergeten!’    
 
Meditatieve muziek: Meditation, Caleb Simper (1856-1942)  
 
                                   * Overdenking  
 
Orgelspel: uit Sonate in C-Dur: Adagio, Gottfried Heinrich Stölzel (1690-
1749)  
Lied        

 
                         *Gebeden  
  Dankgebed, voorbeden -stilte- Onze Vader 
                                                                     
 Slotlied 419: 1, 2 en 3, Wonen overal  nergens thuis’.  
  
Zegen  
  

Orgelspel: Canzona in d BWV 588, Johann S. Bach (1685-1750) 



 


