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Welkom, aansteken van de kaarsen, moment stilte
 
Openingslied Reislied – Zangen van zoeken en zien 1
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Groet en bemoediging

    v De Eeuwige zal bij je zijn!
    a De Eeuwige zal je bewaren!

    v Onze hulp is de naam van de Heer
    a die hemel en aarde gemaakt heeft

Drempelgebed, kyrie, gloria Wij zoeken hier uw Aangezicht 
LB 281: 1, 2, 5, 6

2   Wanneer het donker ons verrast,
     Houdt ons dan in uw goedheid vast:
     Kyrie eleison!

5   Dat ieder die zch tot U wendt
     De gloed van uw genade kent;
     Kyrie eleison!

6   De zon straalt van uw aangezicht
     En zet ons leven in uw licht:
     Amen. Halleluja!
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RONDOM HET WOORD

Gebed

Tekstfragment Uitsig op die kade

     Nouliks vertolkbaar wat hulle my vertel,
    spreeus, eksters, meeue, eende, kraaie, al
    die ywerige dagloners van die wal,
    die reier so afgetrokke opgestel.

    Ek mis myself steeds minder. Ek bedoel:
    as steeds meer buitedinge my gaan boei
    dan sintels van inwendige gevoel
    tintel dit of ek selfafstotend groei.

    Vermindering neem waarneembaar toe. Ek hoop
    om te voldoen aan omgekeerde bloei
    en leeg genoeg te loop om vol te loop
    met wat vanuit hierbuite binnevloei.

   Elisaberth Eybers, 1915-2007
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Lied Tijd van leven LB 845

2  Tijd van troosten tijd van tranen
    tijd van mooi zijn tijd van schamen
    tijd van jagen nu of nooit
    tijd van hopen dat nog ooit.
    Tijd van zwijgen zin vergeten
    nergens blijven niemand weten
    tijd van kruipen angst en spijt
    zee van tijd en eenzaamheid.
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3  Wie aan dit bestaan verloren
    nieuw begin heeft afgezworen
    wie het houdt bij wat hij heeft
    sterven zal hij ongeleefd.
    Tijd van leven om met velen
    brood en ademtocht te delen –
    wie niet geeft om zelfbehoud,
    leven vindt hij honderdvoud.

Lezing Deuteronomium 34

Acclamatie Woord dat ruimte schept LB 330

Overweging
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Orgelspel

Lied Hij die gesproken heeft LB 362

2 Hij die ons in zijn dienstwerk heeft gewild,
  die het gewaagd heeft onze hand te vragen;
  die ons uit angst en doem heeft weggetild
  en ons tot hier op handen heeft gedragen;
  Hij die verlangen wekt, verlangen stilt –
  vrees niet, Hij gaat met ons, een weg van dagen.
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3 Van U is deze wereld, deze tijd.
   Gij hebt uw stem tot op vandaag doen klinken.
   Uw naam is hartstocht voor gerechtigheid,
   uw woord de bron waaruit wij willen drinken.
   Gij die tot hiertoe onze toekomst zijt –
   dat wij niet in vertwijfeling verzinken.

GEBEDEN EN GAVEN

Diaconale mededelingen 

Voorbeden en stil gebed
met gezongen acclamatie ZZZ 278

Onze Vader

Onze Vader die in de hemelen zijt,
uw Naam worde geheiligd,
uw koninkrijk kome,
uw wil geschiede gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.
geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.
en leid 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.
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ZENDING EN ZEGEN

Lied God roept de mens op weg te gaan LB 542

    2   Het volk van God was veertig jaar
         – een mensenleven lang –
        op weg naar het beloofde land,
        het land van Kanaän.

    3  Heer, geef ons moed en doe ons gaan
        uw weg door de woestijn
        en laat uw Zoon een laaiend vuur,
        een nieuwe Mozes zijn.

    4 Eer aan de Vader en de Zoon
       en aan de heilige Geest,
       God, die al voor de eerste mens
       belofte zijt geweest.
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Woorden van zending en zegen

Lied Doe mij gaan op uw weg

Orgelspel
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