
Zondag 9 mei 2021, over de wijsheid van zintuigen 
 
VAN BUITEN NAAR BINNEN 
-  Muziek: J.S. Bach, Arioso BWV 1056 

-  Welkom 
-  Kaarsen aansteken 
-  Toewijding 
 
Lied: Overal zijt gij  

 
 
-  Inkeer, Stilte, Woorden van aandacht 
-  Muziek: R.A. Schumann, Kleine Studie 
 
OUDE WOORDEN NIEUW VERSTAAN 
-  Lezen: uit Jezus Sirach 24 
 
13 Ik groeide als een ceder op de Libanon, 
als een cypres in het Hermongebergte. 
14 Ik groeide als een palmboom in Engedi, 
als een rozentuin in Jericho, 
als een schone olijfboom in de vlakte; 
als een plataan aan de waterkant. 
15 Als kaneel en balsem 
en als uitgelezen mirre heb ik een heerlijke geur verspreid, 
als hars, kruidnagel en mirre-olie 
en als een wierookwolk in de tent. 
16 Als een terebint stak ik mijn takken uit 
en het waren prachtige, mooie takken. 
17 Als een wijnstok kreeg ik mooie loten 
en mijn bloesems werden prachtige, volle vruchten. 
 
18: Ik ben de moeder van de schone liefde, 
van de eerbied, de inzicht en heilige hoop. 
ik werd geschonken aan al mijn kinderen,  



van eeuwigheid af aan degenen die door hem genoemd worden. 
 
19 Kom bij mij, jij die naar mij verlangt en eet van mijn vruchten 
 aan mij te denken is zoeter dan honing, 
en mij bezitten is zoeter dan een honingraat. 
Wie mij eten, blijven naar mij hongeren, 
wie mij drinken, dorsten naar meer. 
Wie naar Mij luistert, wordt niet beschaamd 
en zij die in mijn geest werken mislukken.  

 
-  Muziek: N.W. Gade, Elegie opus 19 
-  Overweging 
-  Muziek: G.F. Händel, Largo / Ombra maì fu 

Frondi tenere e belle 
del mio platano amato 
per voi risplenda il fato. 
Tuoni, lampi, e procelle 
non v'oltraggino mai la cara pace, 
né giunga a profanarvi austro rapace. 
 
Ombra mai fu 
di vegetabile, 
cara ed amabile, 
soave più. 

 

Tender and beautiful fronds 
of my beloved plane tree, 
let Fate smile upon you. 
May thunder, lightning, and storms 
never disturb your dear peace, 
nor may you by blowing winds be profaned. 
 
Never was a shade 
of any plant 
dearer and more lovely, 
or more sweet. 

 

AANDACHT EN DELEN 
-  Mensen aan wie we denken: memoriam Grietinus Ziengs 
-  Gebeden 
 

 
 

Afsluiting bij de gebeden:  
 



	
 

 
VAN BINNEN NAAR BUITEN 
-  slotlied lied 828 Stem als een zee van mensen 1,2,3 

 
 
Stem die mij roept: wie ben je, 
mens waar is je broer? 
Stem die mijn vliezen breekt 
en mij bevrijdt, die 
vuur uit steen slaat, 
jij die mij ik maakt. 
 

Stem die geen naam heeft, nog niet, 
mensen zonder stem, 
Stem als een specht die klopt 
aan mijn gehoorbeen. 
Woord dat aanhoudt, 
God die mij vasthoudt.

 

-  Zegenspreuk 
-  Muziek: G.F. Händel, Allemande HWV 479 
 
bij de collecte  
1e voor Palestine Community Music, muziekworkshops voor doven en kinderen met speciale 
behoeften op Westelijke Jordaanoever (NL56 TRIO0254722873 tnv Remonstrantse Gemeente 
Zwolle, diaconale commissie met vermelding van doel);  2e: kosten van de viering: bloemen, muziek, 
streaming  etc (NL93INGB0000922950 tnv Remonstrantse Gemeente Zwolle) 

 
Aan deze viering werkten mee: muziek Kor Pollema, zang: Rachel Lopes Cardozo, 
gastheer/vrouw Steffen Zantingh, Ellis van der Zee, lezing: Steffen Zantingh, streaming, 
Martijn Tuinstra 


