
 

Musica Jacobi 14 mei 2023  

19.00 uur Jacobskerk Winterswijk 

 

Winterswijk zingt Oosterhuis 
  
m.m.v. 

Jorrick Simmes, pianist 

Annelies Slöetjes, organist 

Zonnebrinkcantorij  

Wim Ruessink, cantor-organist 

Henk Vis, liturg 

 

Klokgelui 

 

Preludium over “Niet als een storm, als een vloed”  Bernard Bartelink  

 

Liedboek 925 Wek mijn zachtheid weer    

 

Openingsgebed – uit ‘Bid om vrede’ 

 

De tafel der armen    

Wat in stilte bloeit, in de luwte van tuinen, 

onder de hete zon, op de akker, 

heeft Hij bestemd voor de tafel der armen. 

 

Aardekracht, zonkracht is Hij, licht in mensen, 

dat wij elkaar bevrijden en doen leven, 

brood van genade worden, wijn van eeuwig leven. 

 

Maar wie niets hebben, wie zal hen hieraan deel geven? 

En die in weelde zwelgen en van niets weten, 

wie zal hen naar gerechtigheid doen verlangen? 

 

Aanschijn der aarde, wie zal jou vernieuwen? 

Hij die alles zal zijn in allen, 

heeft ons bestemd om, aarde, jouw aanschijn te vernieuwen. 

 

Psalm 16 – uit ‘150 psalmen – vrij’ 

 

Liedboek 306 Laatste hymne    (m. Willem Vogel) 

 

Lukas 18:35-43 uit ‘Hier aanwezig – Een leerdicht over Jezus van Nazareth’  

 

Liedboek 601 Licht dat ons aanstoot in de morgen   

 



 

Moment van inkeer en verstilling 

 

Gebeden 

Gij die het sprakeloze bidden hoort  

Gij die het sprakeloze bidden hoort 
achter de woorden die wij tot U roepen. 
Gij die de mensen ziet zoals geen mens. 
Gij die uw woord in ons hebt neergelegd 
in den beginne als een bron van weten. 
Gij die ons hebt geschapen naar U toe. 
Wek onze kracht, vuur onze hartstocht aan, 
heradem ons dat wij in U volharden. 
Doe lichten over ons uw lieve naam. 

 

De boom is de aarde dankbaar     

De boom is de aarde dankbaar 
dat hij diep in haar wortelt. 
De vogel is dankbaar de boom 
dat hij hoog in hem nestelt. 
Dankbaar het water de wolken 
dat het mag vallen en stromen: 
en de mensen dat zij het drinken 
dat wij nog leven dat het nog stroomt dat wij het drinken 

De zon is de wereld dankbaar 
dat zij zó naar hem uitziet. 
De mensen zijn dankbaar de zon 
dat hij rood uit de nacht komt. 
Dankbaar het koren de akker 
dat het mag kiemen en dragen: 
en hun kinderen dat ze het eten 
dat wij nog leven dat het nog draagt dat wij het eten 

Oh mensheid, begroet de liefde 
dat wij heden nog leven. 
Zaai sterren van liefde, een tuin 
waar jij morgen zal leven. 
Liefde je bed en je tafel 
dat het mag lukken en duren: 
en de sterren dat zij het zingen 
dat wij nog leven dat het nog duurt dat wij het zingen 

Liedboek 608 De steppe zal bloeien   

   

Zegenbede – uit ‘Bid om vrede’   

 

Postludium  improvisatie over “Zo vriendelijk en veilig als het licht” 

 

 

 



 

We verlaten de kerk in stilte. Bij de uitgang wordt gecollecteerd 

 

Het college van kerkrentmeesters beveelt de collecte van harte bij u aan, zodat 

initiatieven als MUSICA JACOBI ook in de toekomst mogelijk blijven.   

U kunt uw bijdrage ook overmaken naar op het bankrekeningnummer van 

het College van Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente Winterswijk 

NL 19 RABO 03 73 73 29 53 o.v.v. ‘Musica Jacobi’. Aangezien onze kerk een 

ANBI status heeft, is uw bijdrage fiscaal aftrekbaar. 

 

U kunt ook gebruik maken van deze QR-code:  

 
 

Zondag 11 juni is de volgende Musica Jacobi. Dan is er om 19.00 uur een 

Evensong. M.m.v. Jacobscantorij 

 

Deze zomer zijn er ook 3 oecumenische Taizé-diensten in Winterswijk: 

4 juni 19.00 uur Doopsgezinde Kerk 

9 juli  19.00 uur Jacobskerk 

13 augustus 19.00 uur Jacobskerk 

 


