
                           Vrijzinnige Gemeente Zierikzee 
                          
                         Zondag  27 november 2022 
 
 

 
                                        Chagall, 1960, Juda’s schoondochter Tamar 
 
Koster: Jan Mosselman 
Lector: Piet Slagveld 
Organist: Pieter Eerland 
Voorganger: ds. Dinie Eerland-van Vliet 



Muziek ‘Nun komm der Heiden Heiland’, BWV 659, J.S. Bach 

 
Welkom en mededelingen 
  
Gemeente gaat staan 
 
Openingslied 439:1, 2 en 3 , ‘Verwacht de komst des Heren’  
 
Votum en Groet 
 
Gemeente gaat zitten 
 
Lied 598:  
‘Als alles duister is,  
Ontsteek dan een lichtend vuur  dat nooit meer dooft  
Vuur dat nooit meer dooft ’.( 2x) 
 
Aansteken 1e Adventskaars door Ineke den Haan  
  
Kyrie Lied 11 Eigen Bundel ‘Om wat misdaan wordt’ 
 

 
 

 

Wij vluchten weg, wij horen niet.   
Wij leven voort in doodsgebied: 
de tijd zo kort, de druiven zoet 

dus pluk de dag, na ons de vloed.   

  

Geen taal die nog wat hoop vertolkt.   

Over ons daalt een zwarte wolk.    

De regen stroomt, het water stijgt,   

een vloed van wee die ons wel krijgt.   

  



Wij zullen worden afgedaan 

en dan verbaasd ten onder gaan,   

met man en macht, met vuur en zwaard.    

Wij zijn geen nieuwe aarde waard.   

  

Kiest Gij het leven of de dood?   

Ontketen toch in onze schoot   

een kind dat doet gerechtigheid,  

een nieuwe mens, een nieuwe tijd.   

 
Lied 462: 1, 2 , 5 en 6 ‘Zal er ooit een dag van vrede’ 
 
  
        Inleiding Thema: ‘Wegkijken of handelen? 
 
 
 
1e Schriftlezing Genesis 38:11-19 uit NBV 2021 
               Lied  738: 1, 2 en 3 ‘Kom zing het lied van Eva’. 
                                                                                                                    
 
2e Schriftlezing Genesis 38: 20-26 NBV 2021 
 
 
 
Meditatieve Muziek ’ Tien Impressies’, op. 24 nr.9 
                                 Jacob Bijster( 1902-1958) 
 
    
Overdenking 
 
 
Muziek orgel  
 
 
 
Collecten bij uitgang 
 
 
Gebeden 



 
Slotlied 31 uit Eigen Bundel ‘Lied om mee te gaan’ 
 
 

 
 
 
Laten we gaan. Geloof in de zegen   

die onze God steeds toegezegd heeft,     

in niemandsland soms worst’lend verkregen  

maar die ons hoop, moed en waakzaamheid geeft.   

Neem van hier mee, het vaste idee   

Licht blijft de kern, vaak tastend beleefd.   

     

Neem bij het gaan de mantel van vrede 

die we behoedzaam om mogen slaan,  

waarin de Naam vol kleur is geweven.   

Vage beschutting in mensenbestaan.  

In de woestijn, vruchten en wijn:     

vrede en zegen! Laten we gaan.  

  

 
Zegen  
 
 
Muziek orgel  
 
 



 


