
Zondag 4 december 2022  

Vrijzinnig Zierikzee 

Thema: Waarom zit je zo in het donker? 

Voorganger: Ds. Wim Jansen, Veere 

Organiste: Willie den Hollander 

 

 

Orgelspel 

 

Welkom en mededelingen 

 

Aanvangslied: Lied 452:1 Liedboek 

We zwijgen en buigen voor het Mysterie… 

Bemoediging: Wij vertrouwen ons toe aan de eeuwige Liefde. 

Groet: De vrede van Christus met u allen, amen 

Lied 12 : 2 (eigen bundel) 

Stilte en gebed 

Lied 12 : 3 (eigen bundel) 

Opstapje naar het thema: Op zoek naar het donker… 

Lied 139d Liedboek (Taizé, 1 en 2e keer allen, 3e vrouwen, 4e mannen, 5e allen) 

 

LEZINGEN: 

Strofen uit ‘De donkere nacht’ van Johannes van het Kruis 

1 

In een nacht, aardedonker, 

in brand geraakt en radeloos van liefde 

– en hoe had ik geluk! – 

ging ik eruit en niemand 

die ’t merkte – want mijn huis lag reeds te slapen. 

  

5 

O nacht die mij geleid hebt! 

O nacht, mij liever dan het morgengloren! 

O nacht die hebt verenigd 

beminde met beminde, 

beminde, opgegaan in de Beminde. 

  

8 

Mijzelf liet ik, vergat ik; 

ik drukte het gelaat aan mijn Beminde; 

het al stond stil, ik liet mij gaan, 

liet al mijn zorgen liggen: 

tussen de witte leliën vergeten. 

Fragmenten uit Psalm 63 (eigen vertaling, WJ) 

 



God, mijn God ben jij, 

jou blijf ik zoeken, 

mijn ziel is dorstig naar jou, 

naar jou smacht mijn lijf, 

in een land uitgedroogd, 

uitgeput – zonder water. 

… 

Want rijker dan het leven 

is jouw liefde. 

… 

Mijn ziel wordt verzadigd 

als met room en de heerlijkste spijzen, 

mijn mond loopt over 

van liefdebetoon, 

  

wanneer ik op mijn bed 

over jou mijmer, 

dan lig ik wakker 

van liefde… 

 

 

Lied 433 Liedboek 

 

 

Meditatie: Waarom zit je zo in het donker? 

Stilte 

Orgelspel 

Lied 452 : 2 en 3 Liedboek 

 

 

Gebeden (met stilte en Onzevader) 

Slotlied: Lied 598  Liedboek(Taizé, 1e en 2e keer allen, 3e vrouwen, 4e mannen, 5e allen) 

Zegen: Zegene u allen de eeuwige Liefde, amen. 

Orgelspel 

 

 

 


