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                    Afbeelding: Maria Godfrida - Pixabay 
 

                  woorden: Helene Westerik - orgel:Wim Boer  

Koffie/thee met Nieuwjaarsrolletjes  

Aanvang - Welkom - Mededelingen - Aansteken kaars  

Zingen: Dit is een morgen als ooit de eerste – Lied 216 NLB 

  



 

Dauw op de aarde, zonlicht van boven, vochtige gaarde, geurig als 

toen. Dank voor gewassen, grassen en bomen, al wie hier wandelt, 
ziet: het is goed.  
 

Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen, licht dat ooit speelde waar 
Eden lag. Dank elke morgen Gods nieuwe schepping, dank opgeto-

gen Gods nieuwe dag.  

 
Licht & Zingen: ’t Licht heeft het eerste woord – Lied 513 NLB 

 

 
 
‘t Licht heeft het eerste woord voor wij ter wereld kwamen 
riep het ons reeds bij name, zijn glans is ongestoord. 

 
’t Licht staat aan het begin en het komt aan het einde  

zijn straal is van het zijnde oorsprong en doel en zin. 

 
Inleiding tot de stilte & Zingen: Lied 65 uit: het liefste lied van 

overzee - mel. De Roos 
 
Zoek de stilte, vind de ruimte/in ons overvol bestaan                                                                                 
waar de hoop een plaats kan vinden/wij bevrijd naar binnen gaan:                                                                          

wis de chaos en de wirwar/wis de ogen, om te zien/                                                                                     
wat van waarde is en kostbaar/wat tot onze vrede dient.  



Stilte 
 

Inleiding op het thema & Luisteren 
 

Lezen & Orgelspel  
 

Voederhuisje 
 

Luisteren: Somewhere to begin – Sara Thomsen 
 
Mensen zeggen tegen mij: jij moet wel gek zijn! Hoe kun je in tijden 

als deze zingen? Lees je geen nieuws, houd je het allemaal niet bij? 
Hoe kun je zingen te midden van alle ellende? Mensen zeggen tegen 

mij: welke gek denkt dat een lied het verschil maakt!  
 
Maar ik zeg: zo’n gek als ik ziet in een lied het begin; een lied is het 

begin om te zoeken naar dat wat de moeite waard is om in te            
geloven. Als er dingen veranderd moeten worden, moeten er dingen            

gedaan worden. En een lied is een begin.  
 

Mensen zeggen tegen mij: jij moet wel gek zijn! Hoe kun je in tijden 
als deze dromen? Lees je geen nieuws, houd je het allemaal niet bij? 
Hoe kun je dromen te midden van alle ellende? Mensen zeggen tegen 

mij: welke gek denkt dat een droom het verschil maakt!  
 

Maar ik zeg: zo’n gek als ik ziet in een droom het begin; een droom 
is het begin om te zoeken naar dat wat de moeite waard is om in te 
geloven. Als er dingen veranderd moeten worden, moeten er dingen 

gedaan worden. En een droom is een begin.  
 

Mensen zeggen tegen mij: jij moet wel gek zijn! Hoe kun je in tijden 
als deze liefhebben? Lees je geen nieuws, houd je het allemaal niet 
bij? Hoe kun je liefhebben te midden van alle ellende? Mensen              

zeggen tegen mij: welke gek denkt dat liefde het verschil maakt!  
 

Maar ik zeg: zo’n gek als ik ziet in liefde het begin; liefde is het begin 
om te zoeken naar dat wat de moeite waard is om in te geloven. Als 
er dingen veranderd moeten worden, moeten er dingen gedaan           

worden. En liefde is een begin.  
 



Bidden 
 

Collecte 

Zingen: Wil ik spreken van de liefde - Zingenderwijs 174 - melodie: 

wat de toekomst brengen moge 

 

Wil ik spreken van de liefde,  
hoog boven mijn twijfels uit? 

Breek ik stilte met mijn liefde,  
waarmee ik de toekomst duid?  
Hoogste woord, stem van vertrouwen,  

vul dit huis dat liefde toont. 
Scherp de klank uit vele monden,  

spreek, beloof, die bij ons woont.   
 
In belofte, woord van toekomst  

ruist een teken in de tijd 
tegen schreeuw en macht van heersen,  

zegen van verbondenheid. 
Zachte klank, laat dromen horen,  
uitgesproken, twee aan twee.  

Stem van allen, spreek oneindig  
van de liefde met hen mee.  

 

Zegen - Kaarsen doven  

 

Van harte welkom: 

• 11 januari, 10.00 uur: koffieochtend Boshof  

• 29 januari, 15.30 uur: MuZinO – met Valtex 

• 12 februari 10.00 uur: Dienst Helene Westerik/Wim Boer 

KIJK OOK EENS OP ONZE WEBSITE:                                   

www.vrijzinnigekerkodoorn.nl 

OF op FACEBOOK: @KerkOdoorn 

http://www.vrijzinnigekerkodoorn.nl/

