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Uutleg bie de têkenienge. 

 

A me an Vincent van Gogh dienke, dan dienke me an zunneblommen. In 

plekke van licht op doenker, schilderde Vincent ze licht op licht. Ie 

omèrmden het licht. Vee verve, vee verftoetsen, zinderend licht. 

Weinig woorden, vee, eêl vee licht. 

 

Jopie Minnaard. 
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Liturgie Ellesdiek  15 februari 2015 
 

Thema: “Het evangelie ni Vincent van Gogh” 

 

Urgelmeziek  (Ko de Visser) 

 

Welkom  (Fetsje Bouman) 

 

Blommen  (Janny Geldof) 
 

(me gae stae) 

 

Zienge   Lied 601 vers 1 (Nieuwe Liedboek) 

    

 Licht dat oans anrikt in d’n ochend, 

klaer  licht di a m’avast in stae 

koud, eên voe eên en glad verlaete, 

licht, wil voe oans nie ondergae. 

Da ‘k nie verdwale, da me saemen 

zò zwaer op d’and a me soms bin 

da me mekaar’ nie litte vaole 

en deur gin mèns te vinden bin. 

 

Durpelgebed  (Leuny de Kam) 

 

   v: In Gods naem zu’me mensen weze 

a: van de Vaoder en de Zeune en den eilige Geêst. 

v: Jie die ôns emaekt ei en die ôns kent, 

a: nae Joe kêre me ôns toe  

         en me zoeke joe licht.  

v: ‘t Licht dat a me ansteke, 

           is et licht van Gods anwezigheid onder ôns. 

a: Steek ôns an en ouw ôns arte brandend 

          van verwachtieng en verwonderieng. 

        Amen. 
 (me gae zitte) 
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Zienge   Lied 601 vers 2 (Nieuwe Liedboek) 

     

. Licht dat za schiene voe oans aollen, 

   en aol het kwaede overwint. 

   Vaoderlijk licht, stevige schoere, 

   draeg mien, ik bin joe kiekend kind. 

   Licht, kind in mien, kiek uut m’n ôgen  

   of a de wèreld a ontstit  

   wi mènsen waerdig leve meuge 

   en iedereên in vrede git.    

 

Inleidieng 

 

Zunnelied   (Anja Kopmels) 

 

Lezieng  Psalm 36 (Corrie de Baar) 

 

Zienge   Lied 463 vers 1, 4 en 5 Nieuwe Liedboek 

     

 
    1. Licht in ônze ogen 

redder in de nacht, 

geldt joe mededogen 

nog wie joe verwacht? 

 

4. Bloesem in de winter, 

roze daegeraed, 

wees ôns teken dat de  

zunne komme gaet! 

 

5. Regen je gerechtigheid, 

en bevrucht de grond, 

dat er trouw kan groeie  

en de vrede komt. 
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Overdienkieng 

 

 
 

 

Zang   (Anja Kopmels) 

 

Voorbeden  (Hannie Oele) 

 

Acclamatie 
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Oanze Vaoder 

Ônze Vaoder in den emel 

laèt joe naem vereêrd worre, 

laèt joe koninkriek komme 

laèt wat a jie wil gebeure, 

op aerde, net as in den emel. 

Geef ôns vandaege 't broôd dat a me nôdig è, 

en vergeef ôns ônze schuld, 

net as ôns ok an are mènsen d'r schuld vergeve. 

En stel ôns nie op de proef, 

mae ouw aol 't slechte van ôns wig. 

Wan joe koninkriek, 

en de kracht en de pracht, 

is eêuwig voe eêuwig. 

 

 Amen 

 

 

Collectes D’n eêsten is voe Focus 2 en de twidden voe de 

onkosten van de bieeênkomst.  

In januari was de opbriengst voe Focus 2   

221,62 euro en voe de onkosten 157,91euro. 
 

 (me gae stae) 

 

Zienge   Lied 834 Nieuwe Liedboek 

 

1.  Maek mien toch nieuw, o eêuwig Licht. 

God, laet me voe Joen angezicht 

herbore weze toet en met, 

glad vol van Joe, en zonder smet. 

 

 

 

 



 7 

2.  God, maek van zuver licht m’n geêst 

wan dat verlang ik nog het meêst, 

en wa ’k mò doe of wì ‘k mò gae - 

mie liefde doe ‘k wat a Je vraegt. 

 

 

3.  M’n zunne dag en nacht bin Jie. 

‘k Bluuf eêl m’n leven op Joe zie 

toet op een dag, o eêuwig Licht, 

van angezicht toet angezicht. 

 

Zegenbede  
 

(me gae zitte) 

 

 

Slotwoord 

 

 

De bieeênkomst is te beluusteren  op www.ellesdiek.nl onder de kop 

Oecumene. 

Ok kan je dì de liturgie bekieke. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ellesdiek.nl/
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Wat a t’r de kommende tied in ’t Kerkje te doen is. 

 
zitterdag 21 februari Open mirreg voe de tentoanstellege van 

13.30 – 16.00 uur Ineke de Kok 

 

zondag 22 februari Op z’n boers: een Zeêuwse mirreg mie de   

14.30 uur  Vertelkrienge en het klêderdrachtkoor 

   Moai Zeêland. 

   Toegang 8 euro  

 

zondag 1 maerte Openienge tentoanstellege van Anita Martens. 

14.30 uur  Meziek.  Toegang gratis. 

 

zondag 8 maerte Big Band The New Orpheans: eindelijk in  

14.30 uur ’t Kerkje voe een geweldige, swingende. 

 zondagmirreg 

 Toegang 8 euro 

 

weusdag 11 maerte Gezellige seniorenmirreg mie De Klikoos 

14.30 uur Cabareteske humor uut de polder en mie de 

bekende Frans Kasander op accordeon 

Toegang 5 euro. 

 

zitterdag 14 maerte Open mirreg  tentoanstellege van Anita Martens  

13.30 – 16.00 uur  

 

 

zondag 15 maerte Oecumenische bieeênkomst mie een overdienkieng  

14.30 uur deur Rens Stobbelaar en muziek van Marianne Ton 

en Bert Alderliesten. 


