
 

PROTESTANTSE  GEMEENTE  ELST 
 

10 oktober 2021 
 

Herfst-Mystiek 
 

Poëzie-viering 
 

Herfstmystiek 
 

geborgen in hun eigen wezen 
ze lezen in hun spiegelbeeld 
dat in het water staat 
geschreven: 
oeroud is het verhaal 
van sterven en van leven 
het beeld verrimpelt 
door het vallend blad 
symbool van afscheid nemen 
behoedzaam lees ik mee 
en zie verrast 
de knoppen reeds gespeld 
verlicht weet ik: 
als straks de winter 
dood en leegte spreekt 
wil ik hieraan blijven denken 
aan de knoppen 
die reeds zijn gespeld 
 

Oeke Kruythof  

 

 
 

 
 

 
Voorganger: ds. Jeroen Jeroense 
Organist: Jaap Jansma 
Fluitist: Astrid Kepers 
M.m.v.: Loes Pieper en Aukje Spoelstra 
 
In deze viering worden een paar Herfstgedichten voorgelezen. Ook wordt er 
onder woorden gebracht waarom ze ontroeren en verwonderen. Poëzie probeert 
het onuitsprekelijke tussen de regels weer te geven. In de Bijbel hebben mensen 
hun geloof in de Eeuwige ook vorm gegeven in poëzie. De interactie tussen de 
aloude woorden en poëzie wil helpen ons geloof onder woorden te brengen. 
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VOORBEREIDING 
 
Muziek   Preludium und Fuge in C   Ernst Friedrich Richter ( 1808-1879 ) 
 
Welkom 
 
Stilte 
 
-allen gaan staan 
 
Lied   216: 1,2 
 
Groet 
v: De Eeuwige zal bij u zijn. 
a: De Eeuwige zal u bewaren. 
 
Bemoediging 
v: Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige, 
a: die hemel en aarde gemaakt heeft. 
 
Drempelgebed 
v: Eeuwige, 
    gelokt door het licht, 
    zoeken wij ook deze dag 
    Uw land van beloften. 
a: Wees aanwezig in ons bestaan. 
v: Eeuwige, 
    wij danken u voor het hier en nu 
    waar wij worden gevoed 
    en mogen leven in Uw Schepping. 
a: Wees aanwezig in ons bestaan. 
v: Geef ons elkaar tot reisgenoten, 
    pelgrims door het leven, 
    op zoek naar wie we zijn. 
    Omarm ons met Uw Liefde, 
    plaats ons in de tijd. 
a: Breng ons bij elkaar, 
    schenk ons uw vrede. 
    Amen  
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Lied   216: 3 
 
-allen gaan zitten 
 
Kyrië 
v: Trouwe God, 
    U die aanwezig is in het onmetelijke heelal 
    én in het kleinste van uw schepselen, 
    U die met uw tederheid 
    al het bestaande omgeeft, 
    stort over ons uit de kracht van uw liefde, 
    opdat wij zorgen 
    voor het leven en zijn schoonheid behoeden. 
 

    Overspoel ons met vrede, 
    opdat wij in ieder mens Uw Gelaat 
    willen zien. 
    God van de armen, 
    help ons de verlaten en vergeten mensen van deze wereld 
    die zo waardevol zijn in uw ogen, 
    te redden. 
 

    Maak ons leven weer gezond, 
    opdat wij de wereld beschermen 
    en haar niet plunderen, 
    opdat wij schoonheid zaaien 
    en geen vervuiling en verwoesting. 
 

    Raak de harten 
    van allen die alleen maar voordeel zoeken 
    ten koste van de armen en van de aarde. 
 

    Leer ons de waarde van alle dingen te ontdekken, 
    met verbazing te kijken, 
    en te erkennen dat wij ten diepste verbonden zijn 
    met alle schepselen 
    op onze weg naar uw oneindig licht. 
    Laat opgaan de zon van uw gerechtigheid. 
a:  
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Gloria   Lied 304 
 
 
HET WOORD 
 
Verhaal voor de kinderen   Ds. Beer ziet bladeren vallen 
 
Lied   218: 1,3 
 
De kinderen nemen het Paas-licht mee naar de eigen ruimte. 
 
Gebed van de zondag 
 
Gedichten    Loes 
 

Als ik toevallig 
Mijn blik vasthoud 
In de diepten 
van mijn heldere spiegel, 
Is het, helaas!, een onbekend oudje 
Dat ik lijk te ontmoeten 
 

Anoniem, 90 voor Christus 
 
Onder helderrode bladeren 
Verdwijnt mijn huis. 
In de varens over het slootje 
Blaast de herfstwind 
 

Minamato No Toshiyori, 11e eeuw 
 
Muziek   Invocation   Sigfrid Karg-Elert 
 
Schriftlezing   Psalm 104: 1-4, 16-20 
 
Lied   8: 1,3 
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Gedichten    Aukje 
 

Onder de appelboom 
 

Ik kwam thuis, het was 
een uur of acht en zeldzaam 
zacht voor de tijd van het jaar, 
de tuinbank stond klaar 
onder de appelboom 
 

ik ging zitten en ik zat 
te kijken hoe de buurman 
in zijn tuin nog aan het spitten 
was, de nacht kwam uit de aarde 
een blauwer wordend licht hing 
in de appelboom 
 

toen werd het langzaam weer te 
mooi 
om waar te zijn, de dingen 
van de dag verdwenen voor de geur 
van hooi, er lag weer speelgoed 
in het gras en ver weg in het huis 
lachten de kinderen in het bad 
tot waar ik zat, tot 
onder de appelboom 
 

en later hoorde ik de vleugels 
van ganzen in de hemel 
hoorde ik hoe stil en leeg 
het aan het worden was 
 

gelukkig kwam er iemand naast mij 
zitten, om precies te zijn jij 
was het die naast mij kwam 
onder de appelboom, zeldzaam 
zacht en dichtbij 
voor onze leeftijd.  
 

Rutger Kopland, 1966 

De moerbeitoppen ruisten (fragment) 
 

De moerbeitoppen ruisten; 
God ging voorbij; 
Neen, niet voorbij, hij toefde; 
Hij wist wat ik behoefde, 
En sprak tot mij; 
 

Nicolaas Beets, 1900 
 

 
Muziek   Im Herbst   Joachim Andersen 
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Gedicht   Jeroen  
 

Herfst 
 

Herfst is de tijd van vermoeden, niet van weten. 
Van tasten, niet van grijpen. Van eerst met mijn duim 
het waas wegvagen van een purperen pruim 
en van voelen en van dàn pas eten. 
Herfst is rustig doende, niet als zomer doende was, 
met dat druk ondernemen, proclameren en oprichten 
en met uitbreiden en met weer iets anders stichten. 
Herfst vertraagt een ogenblik de pas. 
Een krekel zit nog vol te houden in het gras 
en op de grintweg snort een laatste bij. 
Wat vorig jaar nog komen moest, is nu voorbij. 
Maar de geest is vrij. 
Om te berekenen en te weerleggen en te ijken. 
En om te rangschikken en te bevragen, te beschouwen en te kijken. 
 

Herman De Coninck (1944-1997) 
 
Lied   718: 1,4 
 
 
GEBEDEN en GAVEN 
 
Voorbeden 
v: Zo bidden wij U tezamen: 
a: 

 
 
Stil gebed 
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Onze Vader 
Onze Vader die in de hemelen zijt 
Uw naam worde geheiligd 
Uw koninkrijk kome 
Uw wil geschiede 
op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons heden ons dagelijks brood 
en vergeef ons onze schulden 
gelijk ook wij aan anderen vergeven 
en leidt ons niet in verzoeking 
maar verlos ons van de boze. 
Want van U is het koninkrijk 
en de kracht en de heerlijkheid 
tot in eeuwigheid. 
Amen 
 
Inzameling van de gaven 
De doelen voor vandaag zijn: 
Collecte 1 = Duurzame landbouw en predikantenopleiding Kameroen  
Collecte 2 = Eigen kerkelijke gemeente 
Collecte 3 = Basiscatechese 
 

U kunt uw giften overmaken op de collecterekening van de kerk:  
NL 06 RABO 01057 13 554 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Elst. Vanwege 
de verdere verwerking van de giften graag voor aanstaande woensdag. 
Is uw gift voor collecte 1, dan graag onder vermelding van ‘diaconie + oktober’. 
Is uw gift voor collecte 2, dan graag onder vermelding van ‘kerk + oktober’. 
Is uw gift voor collecte 3, dan graag onder vermelding van ’10 oktober, 
basiscatechese’. 
 

U kunt ook bijdragen met de Givt-app. Met de Givt-app 
kunt u tot aanstaande woensdag met het scannen van de 
afgebeelde QR-code aan de bovenstaande doelen geven. 
Na het openen van uw app kunt u via het ‘+’ teken 3 
collectes selecteren en bedragen invullen. Daarna scant u 
de QR-code en kunt u de collecte voltooien. 
 
 

Slotlied   418: 1,3 
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Zegen 
v: Mogen wij voor elkaar een zegen zijn, 
    bij alles wat ons te doen staat, 
    alles wat we beleven mogen, 
    alles wat ons overkomt. 
    Mogen wij voor elkaar een zegen zijn, 
    in het leven dat we samen delen, 
    zo kwetsbaar als het is. 
    Mogen wij vandaag 
    voor elkaar een zegen zijn, 
    in ons verschillen en ons gelijken. 
    Dan zal God ons zegenen in Zijn Naam: 

    Vader, Zoon en Heilige Geest. 

a: Amen, amen, amen. 

Muziek   Preludium und Fuge g-moll   Johann Schneider ( 1702-1788 ) 
 


