
Liturgie Zondag 5 maart 2023  
 
Aanvang: 9.30 uur 
Vrijzinnig Zierikzee 
Thema: Brief aan Youp 
Voorganger: Ds. Wim Jansen, Veere 
Organist: Koos Capelle 
 

Orgelspel 
Welkom en mededelingen 
Aanvangslied: 538:1 
We zijn stil voor het groeiende licht… 
Woord van vertrouwen: Wij vertrouwen ons toe aan de eeuwige Liefde 
Groet: De vrede van Christus met u allen, amen. 
Lied: 538:2 
 
Stilte en gebed 
Lied 139d (Taizé, 1e en 2e keer allen, 3e vrouwen, 4e mannen, 5e allen) 
 
Opstapje naar het thema: De onverbeterlijke wereldverbeteraar (Uit ’O hemel, zei de krokodil’, WJ) 
 
Lied: 527:1 
 
Lezingen:  
Genesis 1:1-3 (hertaling WJ):  
In principe schept God de hemelen en de aarde.  
De aarde is nog altijd chaos, en zwaar hangt de duisternis over de stormvloed. 
Maar de geestkracht van God broedt als een vogel op de woeste wateren.  
En God zegt: ‘Het moet licht zijn.’ – en het is licht. 
God ziet het licht en zegt: Tof!  
 
Lied: 527:2 
 
I Koningen 19:11,12 (hertaling WJ, God openbaart zich aan Elia op de berg Horeb): 
Zie hoe de Eeuwige voorbijgaat 
en een wrede storm, geweldig sterk, die bergen verscheurt 
en rotsen verbrijzelt voor het aangezicht van de Eeuwige uit, 
maar niet in die storm is de Eeuwige – 
na de storm een aardbeving, maar niet in de aardbeving is de Eeuwige. 
Na de aardbeving een vuur, maar niet in het vuur is de Eeuwige; 
na het vuur de stem van een ijle stilte. 
 
Lied: 527:3 
 
Johannes 3:6-8 (hertaling WJ): 
Wat geboren is uit een mens is menselijk, en wat geboren is uit de geestkracht van God is geestelijk. 
Wees niet verbaasd dat ik zei dat jullie allemaal opnieuw geboren moeten worden. De wind waait 
waarheen hij wil; je hoort zijn geluid, maar je weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. 
Zo is het ook met iedereen die geboren is uit de geestkracht van God.     
 
Lied: 527:4 



 
Niet bijbelse lezing: Tegenstem van Youp van ’t Hek in NRC 11 februari 2023 
Moet je, als je in een alwetende schepper gelooft, deze god bedanken voor de zeven peuters die door 
reddingswerkers onder het Turkse en Syrische puin vandaan zijn gesleept? Of mag je god in een 
woedend gebed helemaal verrot schelden omdat ie een kansloos stukje wereld moedwillig tot puin 
heeft laten schudden? Ik zou het begrijpen als je als goedgelovige dit weekend vloekend je gebedshuis 
verlaat. Met opgeheven middelvinger naar de dienstdoende prediker… 
 
Lied: 527:5 
 
Meditatie: Brief aan Youp 
STILTE 
Lied: 680 
 
Gebeden (met stilte en Onzevader) 
Collecte 
Slotlied: 538:3 
Zegen: Zegene u allen de eeuwige Liefde, Vader, Zoon en heilige Geest, amen.   
Zingen: Lied 538:4 
Orgelspel  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


