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IN DE FONTEIN

OM TE BEGINNEN
Orgelspel
Woord van welkom
Moment van stilte
Ontsteken van de kaarsen
Openingslied: LB 221 Zo vriendelijk en veilig als het licht

Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd
waakt over mij en over al mijn gangen,
wie zou ik worden, waart Gij niet bereid
om als ik val, mij telkens op te vangen.
Ik leef niet echt als Gij niet met mij zijt.
Ik moet in lief en leed naar U verlangen.
Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft,
dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede.
Ontsteek die vreugde die geen einde heeft,
wil alle liefde aan uw Zoon besteden.

Wees Gij vandaag mijn brood, zo waar Gij leeft.
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden.
Bemoediging en drempelgebed
v.: Onze hulp is de naam van de Eeuwige
a.: SCHEPPER EN BEHOEDER VAN ALLE LEVEN
v.: Eeuwige, onze God,
zie ons hier,
samengekomen in uw huis
om uw aanwezigheid te mogen ervaren
in de liederen die wij zingen
in de woorden die klinken
in de gebeden die opstijgen
in de stilte in deze ruimte en in ons hart.
a.: WEES AANWEZIG,
VERBIND U OPNIEUW MET ONS
ALS BONDGENOTEN OP DE WEG VAN UW VREDE.
SPREEK ONS AAN
IN DE BEZIELENDE KRACHT VAN UW GEEST.
BRENG ONS IN BEWEGING
NAAR ONZE NAASTE OVER ALLE GRENZEN HEEN.
AMEN.
Kyrie en Gloria
v.: Laten we de Eeuwige om ontferming aanroepen
voor de nood van de wereld
en zijn naam prijzen want zijn barmhartigheid
is eindeloos

vers 1 en 3 zanggroep, 2, 4 en 5 allen - pianobegeleiding José van Dijken

2

Duurt de oorlog voort, / wordt de waarheid bruut gegijzeld,
trekt de wolf het kleed / van de onschuld aan,
wordt de vredesroep, / honend als verraad bestempeld,
wie doorziet de waan?

3

Duurt de oorlog voort, / ondermijnt terreur het leven,
trekt een schare weg / voor de dreiging van een bom,
raakt een volk ontheemd / om de nationale glorie,
wie kijkt naar hen om?

4

Duurt de oorlog voort, / worden rijken zichtbaar rijker
prijst men wapentuig / dat de aarde beven doet,
wordt een vruchtbaar land / morgen tot een woeste vlakte,
wie keurt zoiets goed?

5

Duurt de oorlog voort, / sluiten wij dan niet de hemel?
Duurt de oorlog voort, / scheppen wij dan niet de hel?
Duurt de oorlog voort, wordt het ons dan nog vergeven?
Duurt de oorlog voort… en voort …en voort
\
Uit: Opstaan! (Iona), lied 5

NLB 309, regel 1 – 4

RONDOM HET WOORD
v.: De Eeuwige zal bij jullie zijn!
a.: EN ZIJN GEEST ZAL JOU NABIJ ZIJN!
Gebed van de zondag
‘Zo bidden wij zingend’

NLB 333

Lezing. Psalm 23 in de bewerking van Lloyd Haft

Mij weet de ziende,
kent mijn gebreken.
Door velden van woekering
ritselt zijn vrede;
de stroom die hij mee ziet
spiegelt zijn rust.
Langs rotsen als waarheden
leest hij mijn hart bij elkaar:
ik hoor bij hem.
Al ga ik door het dal
dat de dood overschaduwt,
ik vrees geen verwijdering
want u weet mee;
in uw verlengde weet ik mij.
Bij u wordt dat
wat voor mij ligt tot maal;
de hekelaar die bij mij is
belet uw aandacht niet;
u houdt mijn hoofd op:
de beker aan mijn lippen.
Waarlijk zal ik gaan
in licht en verbinding alle dagen
want waar ik leef zal wonen
een ziende in eeuwigheid.
-StilteLezing: Mattheus 11: 28-30
Acclamatie bij de lezingen (1 x zanggroep, dan allen)

NLB 339g

Overweging
Orgelspel

Lied: ‘Die ons schiep’ (NLB 266): 1, 3 en 5 allen, 2 en 4 zanggroep

2.Die ons zoekt
in het duister,
die ons de dag hebt
toegezegd,
spreek in de stilte
tot uw knecht.
3.Die ons hoedt
in uw schaduw,
onder uw vleugels
toegedekt,
liefde, die ons tot
leven wekt.
4.Ken ons hart,
zo onrustig,
vol van zichzelf is
het verblind,

totdat het rust in
U weer vindt.
5. Kom tot ons
als de morgen.
Ga over ons op
als het licht.
Zegen ons met uw
aangezicht.

GAVEN EN GEBEDEN
Diaconale mededelingen en inzameling
Gebed over de gaven
ter inleiding, zangroep (2x)

Voorbeden
de gebedsintenties worden beantwoord met

Stil gebed en Onze Vader
Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen

laat uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood
dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven
wie ons iets schuldig is.
En breng ons niet in beproeving,
maar red ons van het kwaad.
Want aan u behoort het koningschap,
de macht en de majesteit
tot in eeuwigheid.
Amen.

(NBV21)

ZENDING EN ZEGENING
Slotlied: ‘Van de vrede blijf je dromen’: 1 en 3 zanggroep, 2 en 4 allen

2

3

Samen zullen wij weer leren
van de vrede, hoe dat moet,
hoe je onrecht om kunt keren
tot iets heels en tot iets goeds.
Zodat alles anders wordt,
dichterbij de droom van God
Van raketten en van zwaarden
maken wij gewoon een ploeg
en wij zaaien op de aarde
graan voor allen, brood genoeg.

2x

Liefde huis in elke straat,
2x
niemand wordt er meer soldaat.
4

Van de vrede blijf je dromen,
jij zult zien, soms, hier en daar,
hoe er steeds meer mensen komen
die niet vechten met elkaar.
Die de wegen gaan van God,
2x
tot de aarde hemel wordt
Uit: Met andere woorden (Hanna Lam e.a.), lied 32

Woorden van zending en zegen
a.:

Orgelspel
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