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Liturgie viering 31 januari  
 

Deze viering is de tweede in een serie van vier over Bijbelse bomen/struiken, 
in het kader van het jaarthema Ontmoeten & Verdiepen: Groene Genade. 

 
 

DE CEDER 
 

 
 

 
Voorganger: ds. Heleen Zorgdrager 

Organist: Ton Blom 
Zanggroep: Hanny van Schaik, Epko Smit en Dick Schaap 

Ambtsdragers: Geja Smit; Lieneke Overweel 
Welkom en lector: Sjaak Rodenburg 

Beeld: Hans Neecke 
 

Orgelspel 
 
Welkom en afkondigingen  
 
Drempelgebed bij de Paaskaars  
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vg.: De Heer zij met u!  

a. : Zijn geest in ons midden!  
 
Voorganger: Onze hulp is in de naam van God  
Allen: die hemel en aarde gemaakt heeft  
Voorganger: die trouw blijft tot in eeuwigheid  
Allen: en nooit loslaat wat Zijn hand begon.  
 
Openingslied: Lied 216  Dit is een morgen als ooit de eerste 
 
Gebed om ontferming en opening  
 
Loflied: Lied 303  Zonne en maan, water en wind 
 
Lezing OT: Psalm 92 beurtelings gelezen en gezongen 
 
Lezen: Psalm 92: 1-3 
Zingen: Psalm 92: 2 
Lezen: Psalm 92: 6-12 
Zingen: Psalm 92: 7, 8 
 
Lezing NT: Openbaring van Johannes 22: 1-5  
 
Zingen: Lied 737: 1, 10, 11, 12, 13 
 
Uitleg en verkondiging  
 

Gedicht 

Ik heb een ceder in mijn tuin geplant, 
gij kunt hem zien, gij schijnt het niet te willen.  
Een binnenplaats, meesmuilt ge, sintels, schillen, 
en schimmel die een blinde muur aanrandt, 
er is geen boom, alleen een grauwe wand. 
Hij is er, zeg ik, en mijn stem gaat trillen, 
ik heb een ceder in mijn tuin geplant, 
gij kunt hem zien, gij schijnt het niet te willen. 
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Ik wijs naar buiten, waar zijn ranke, prille 
stam in het herfstlicht staat, onaangerand, 
niet te benaderen voor noodlots grillen, 
geen macht ter wereld kan het droombeeld drillen. 
Ik heb een ceder in mijn tuin geplant. 
 

Han G. Hoekstra  
Uit: Panopticum (1946) 

 
Orgelspel: Lied 752 Hoe glanst bij Gods kinderen het innerlijk leven 
 
Voorbeden, met acclamatie: 368c Doe lichten over ons uw aangezicht  
 
Onze Vader  
 
Aandacht voor de collecten  
 
Slotlied: Lied 154b: 1, 6, 7, 8, 9, 10 Heel de schepping, prijs de Heer! 
 
Zegenbede, beantwoord met zingen: amen.  
 

Orgelspel  

 

 
                             Ceders in wintertijd 
 
 
Thema volgende week: de vijgenboom 


