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Welkom

Aansteken van de kaars

Zingen: Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig (275, : 1,3,4,5)

Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig
en hoe onzegbaar ons nabij.
Gij zijt gestadig met ons bezig,
onder uw vleugels rusten wij.

Gij zijt onzichtbaar voor onze ogen
en niemand heeft U ooit gezien.
Maar wij vermoeden en geloven
dat Gij ons draagt, dat Gij ons dient.

Gij zijt in alles diep verscholen,
in al wat leeft en zich ontvouwt.
Maar in de mensen wilt Gij wonen
met hart en ziel aan ons getrouwd.

Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig
waar ook ter wereld mensen zijn.
Blijf zo genadig met ons bezig,
tot wij in U volkomen zijn.

Om te beginnen

Stilte

Bemoediging: ‘Eerste liefde’ (Huub Oosterhuis)

Ondenkbaar eerste liefde is uw Naam.
Lang ver van U was ik mijzelf een vreemde.
Mocht ik U zien, mocht ik uw stem verstaan.
Ondenkbaar God van mensen is uw Naam.
Stem die mij roept: ‘Waar ben je’ is uw Naam.
Stem die mij roept: ‘Hier ben Ik’ is uw Naam.
Ondenkbaar Eerste Laatste is uw Naam.



Waar het over gaat

Zingen: God heeft zijn naam gezegd (t: Hans Bouma, m. L650)

God heeft zijn naam gezegd:
Ik zal er zijn voor jou -
Hij gaat met je op weg,
Hij blijft je eeuwig trouw

Geloof Hem op zijn woord,
Hij spant zich voor je in,
Hij trekt je in zijn spoor,
bemint je als een kind.

Een bondgenoot is God
voor wie geen leven heeft,
Hij zal er zijn voor ons
als deernis ons beweegt.

De schepping is in nood,
God brengt ons aan het licht,
Hij stelt op ons zijn hoop,
zalig wie vrede sticht.

Inleiding bij het Kyrie

Kijken en luisteren: ‘Your ancestor’ van Nynke Laverman

HET WOORD

Gebed om de Geest

Lezen: Genesis 3, : 1-10

Zingen: ‘Lied van de stem’ (828)



Stem als een zee van mensen
om mij door mij heen.
Stem van die drenkeling,
van dat stuk wrakhout,
dat een mens blijkt
als hij mij aankijkt.

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.

Overweging

Muziek

Bezinning, beweging en verbeelding:
Wat valt je zwaar, wat doe je met voldoening?

Zingen: Neem mij aan zoals ik ben (833, meerdere keren)

Neem mij aan zoals ik ben,
wek in mij wie ik zal zijn,
druk uw zegel op mijn hart
en leef in mij.

Gebeden



Zingen: ‘Onze Vader in de hemel’ (1006)

Onze Vader in de hemel,
U staat zorgzaam om ons heen.
Geef dat alle mensen weten:
zoals U is er maar één.
Doe ons telkens weer geloven
in een wereld zonder pijn,
in uw rijk dat eens zal komen
en dat soms te zien kan zijn.
Help ons samen goed te leven
en te doen wat U graag wilt.
Geef ons elke dag te eten
tot de honger is gestild.
En vergeef ons wat we fout doen,
net als wij niet blijven staan
bij de fouten van een ander,
maar weer samen verder gaan.
Help ons om te zien wat goed is
en wat slecht is, boos of naar.
Geef dat wij het juiste kiezen,
dat we goed zijn voor elkaar.
Onze Vader, wij geloven,
dat U onze wereld leidt.
Met uw licht helpt U ons verder.
Hier en nu en straks. Altijd.
Amen. Amen.

Mededelingen

Wegzending en gezongen zegen:
‘Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht’ (834)

Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht!
God, laat mij voor uw aangezicht,
geheel van U vervuld en rein,
naar lijf en ziel herboren zijn.



Schep, God, een nieuwe geest in mij,
een geest van licht, zo klaar als Gij;
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt
en ga de weg die U behaagt.

Wees Gij de zon van mijn bestaan,
dan kan ik veilig verder gaan,
tot ik U zie, o eeuwig licht,
van aangezicht tot aangezicht.

Inzameling van de gaven via de collectebussen
De 1e bus is bestemd voor KiA-Kerk en Israël en de 2e bus
voor Actie Schoenendoos


