
 
 

OPEN KRING VIERING 
zondag 27 maart 2022 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

THEMA:  ‘Zie ik de hemel... de maan en de sterren’ 

‘Het leven begint met zeven’: dag vier 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
Voorgangers:  Mariska Litjes en Ad Wijlhuizen 

Muziek:  Jan Tiemens en Anke Vertommen (solo) 

Gast: Pier Slump 
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Zingen: ´Welkom’ 

tekst: M.Poortstra, muziek: Tom Löwenthal 

 
 

 
 

 

Openingswoord en aansteken paaskaars 

 
 

Stiltemoment gevolgd door Openingstekst  

 

 
Stel! 
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Zingen: Lied 742 ‘Wees geprezen, bron en schenker’ (solo) 

 

Wees geprezen, bron en schenker, 
om uw lied in al wat leeft. 

Ik buig mijn hoofd en hef mijn handen 

met al wat adem heeft. 

 
Ik zing voor U en broeder zon, 

tevoorschijn tredend uit de nacht, 

luister van de nieuwe morgen, 

beeld van U, zo lang verwacht. 
 

Ik zing voor U en zuster maan 

en alle sterren om haar heen, 

voor broeder wind die alle wolken 
één voor één voorbij laat gaan. 

 

Ik zing voor U en zuster water, 

die de diepste dalen drenkt 
en stoere, sterke broeder vuur, 

die nachtenlang verlichting schenkt. 

 

Ik zing voor U en moeder aarde, 
die elk gewas een bodem geeft 

om zijn wortels uit te strekken, 

vruchtbaar land voor al wat leeft. 

 
Ik zing voor elk die draagt in vrede 

huiver, tranen, bloed en zweet. 

U zult hen kronen met nieuw leven 

omdat U geen mens vergeet. 
 

Ik zing voor U en zuster dood, 

die mij een leven lang omarmt. 

Zij zal mijn laatste adem dragen 
tot waar U bent en mij verwarmt. 

 

Wees geprezen, bron en schenker, 

om uw lied in al wat leeft. 
Ik buig mijn hoofd en hef mijn handen 

met al wat adem heeft. 
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Lezing: Genesis 1: 14-19 

 

God zei: ‘Laten er lichten aan het hemelgewelf komen om de dag te scheiden 
van de nacht. Ze moeten dienen als tekens die de feesten aangeven en de 

dagen en de jaren,  en als lampen aan het hemelgewelf, om licht te geven op 

de aarde.’ En zo gebeurde het. God maakte de twee grote lichten, het grootste 

om over de dag te heersen, het kleinere om over de nacht te heersen, en ook 
de sterren. Hij plaatste ze aan het hemelgewelf om licht te geven op de aarde, 

om te heersen over de dag en de nacht en om het licht te scheiden van de 

duisternis. En God zag dat het goed was. Het werd avond en het werd morgen. 

De vierde dag. 
 

Zingen: Lied 8a ‘Heer, onze Heer, hoe heerlijk is uw naam’ 

1 en 3 solo; 2, 4, 5 en 6 allen 

 

 

2 Het eerste kinderlijk geluid 
roept glorieus uw sterkte uit. 

Met onze kwetsbaarheid vertrouwd 

ontwapent Gij wat ons benauwt. 

 

3 Zie ik uw sterren in de nacht, 
die hemelhoog geschapen pracht, 

wat is dan niet het mensenkind 

dat Gij het kent en zo bemint. 

 
4 Geen sterrenhemel houdt hem klein; 

de mens mag vorst der aarde zijn. 

Gij kroont hem als uw bondgenoot 

en maakt hem bijna god’lijk groot. 
 

5 Al wat op aarde is laat Gij 

zich buigen voor zijn heerschappij. 

De dieren komen in een stoet 

hem hoog en breed al tegemoet. 
 

6 Heer, onze Heer, hoe heerlijk is 

uw naam in de geschiedenis, 

want op de aard’ is wijd en zijd 
het mensenkind uw majesteit. 

 

 



De Drie Ranken Apeldoorn - 4 - 

 

Moet je weten gevolgd door instrumentaal  

 
 

Moet je doen: in gesprek met Pier Slump 

 

 
Zingen uit Taizé: ‘Christe, lux mundi’ 

Christus, licht der wereld, 

wie U volgt heeft het licht dat leven geeft 
 

 

Gebeden bij de kandelaar,  

afgewisseld door acclamatie 367k ‘Hoor ons bidden’,  
afgesloten met het, staande, zingen van Onze Vader (Toon Hagen) 
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Aandacht voor de collecte via de Appostel-app of naar  
NL29 RABO 0118 720 937 t.n.v.  

Diaconie Protestantse Gemeente Apeldoorn, o.v.v. 

A. De diaconale collecte is bestemd voor het Christelijk Noodfonds Apeldoorn 

(CNAP). 
B. De tweede collecte is bestemd voor onze geloofsgemeenschap  

De Drie Ranken. 

C. In de derde collecte wordt uw bijdrage gevraagd voor Missionair Werk / 

Kliederkerk (40-dagentijdcollecte Kerk in Actie). 
 

 

Moet je zien gevolgd door de zegening 
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Slotlied Lied 986 ‘De oorsprong van leven en licht’ 
1 en 2 solo; 3 en 4 allen 

 
2 Die woorden van leven en licht 

heeft God in de vroegte gezongen. 

Zijn lied was een scheppend gedicht, 

zijn stem heeft het duister verdrongen. 
 

3 Het duister, de macht van de dood, 

verdween voor het licht dat God baarde; 

het licht was zijn schepping tot brood, 
de vrucht was het leven op aarde. 

 

4 Wij zingen een loflied voor Hem 

die ons door de nacht zal bewaren, 
want licht zal er zijn waar zijn stem 

het lied zingt van hemel en aarde. 

 

 
 


