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Welkom
(Thuis kunt u alle liederen meezingen)
Openingslied: ‘Zingt voor de Heer een nieuw gezang’ (LB 655)

2 Hij gaat u voor in wolk en vuur,
gunt aan uw leven rust en duur
en geeft het zin en samenhang.
Zingt dan de Heer een nieuw gezang!
3 Een lied van uw verwondering
dat nòg uw naam niet onderging,
maar weer opnieuw geboren is
uit water en uit duisternis.
4 De hand van God doet in de tijd
tekenen van gerechtigheid.
De Geest des Heren vuurt ons aan
de heilge tekens te verstaan.
5 Wij zullen naar zijn land geleid
doorleven tot in eeuwigheid
en zingen bij zijn wederkeer
een nieuw gezang voor God de Heer.
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Bemoediging:
L:

Komend vanuit de wereld
staande op de drempel van uw huis,
voor het eerst of uit gewoonte,
vol van vreugde of van verdriet,
ruimhartig of bekrompen,
zeker wetend of vol twijfels.
Overwerkt of werkeloos,
liefdevol of haatdragend,
pratend honderduit of doodgezwegen.
Help ons over de drempel van ons bestaan
naar de ruimte van uw aanwezigheid,
om hier uw stem te horen,
die ons bij name noemt.
A: Amen
Schuldbelijdenis:
L:

Maak mij, Heer, met uw wegen vertrouwd,
zet mij op het spoor van uw waarheid.

A: Richt mij, Gij zijt de God die mij redt
en op U wacht ik, een leven lang.
L:

Zijt Gij niet altijd goed geweest,
barmhartige liefde, van meet af aan?

A: Denk dan niet aan mijn jeugdzonden, Heer,
en als ik ontrouw was, vergeet het.
Denk alleen met liefde aan mij.
L:

God is goed, en geen bedrieger,
wie dwalen wijst Hij rechte wegen.

A: Arme en ootmoedige mensen
geeft Hij de kracht zijn weg te gaan.
L:

Al wat Hij doet is liefde en trouw
voor allen die zijn verbond bewaren
en zich vasthouden aan zijn woord.
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A: Omwille van uw Naam, vergeef mij,
Gij alleen kunt mijn schuld vergeven.

Kyrie Eleison van Herman van Veen
https://www.youtube.com/watch?v=aIzuxzZTjkQ

Kyrie Eleison
Voor de bakker die zijn vuur laat doven
Voor de boer die zijn ploeg laat staan
Voor de metselaar die geen huis meer wil bouwen
Voor de herders die niet meer verder gaan
Voor de meester die niet meer durft vertellen
Voor de priester die zijn gebed vergeet
Voor de dokter die niet meer kan genezen
En voor de rechter die geen raad meer weet
Voor de grootmoeder alleen op haar kamer
Voor opa die al vergeten is
Voor de angsten en slapeloze nachten
Voor 't verdriet dat niet geweten is
Voor de minnaars die niet meer zingen
Voor de liefste die het huis verlaat
Voor al het nutteloze leed van de wereld
Voor ons zieltje dat tenonder gaat
Voor de kinders in kelders gevangen
Zoveel onschuld verkracht en vermoord
Voor de politieke heersers
Door geld en macht ontspoord
Voor onze bitsige bijtende woorden
Voor onze leugens en onze achterklap
Voor het paradijs dat we verloren
Voor onze levenslange ballingschap
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Voor cipiers en advocaten
Voor presidenten en inspecteurs
Voor adjudanten en commandanten
Voor commissarissen en controleurs
Voor fabrikanten en voor commercianten
En farizeeërs met groot gewin
In hormonen drugs en wapens
Voor al 't kwaad er tussenin
Ook voor vissers en voor matrozen
En voor het boerenvolk op de tracteur
Voor 't zigeunervolk langs de wegen
Voor de schipper en de vrachtchauffeur
Voor de buurvrouw en de glazenwasser
Voor de smid en voor de timmerman
Voor het ventje aan zijn loketje
Voor de zanger voor de orgelman
Voor de moeder van 't kreupele kindje
Voor het lief van een dode soldaat
Voor het meiske zonder beminde
Voor al 't zeer dat nooit meer overgaat
Voor wie zal ik hier nu nog zingen
Voor diegene die 'k hier vergeet
Er kan niemand zonder wat vrede
Rijke boer of arme proleet
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Gloria: ‘Lied in de vuuroven’ (PP 283)

2. Storm en aarde, bomen, stromen, zon en vuur,gij wolken en dromen,
nachten, dag en duur,licht en donker, dood en leven, wereld,
mensenzaad,weest mondig en volmaakt, looft Hem met woord en daad.
3. Dauw en regen, vorst en koude, ijs en sneeuw,de slang en de vis, de
vogel en de leeuw, geesten in de hemel en gij mensen met uw
stem:gelooft Hem op zijn woord, dat gij bestaat in Hem.
4. Looft Hem in uw zonde, looft Hem kwaad en goed.Looft Hem, die zijn
Woordin u mens worden doet.Looft uw God en Vader, die zijn Geest
geschonken heeft.Looft Hem omdat gij zijt, ja looft Hem, want hij leeft.

Groet
Gebed
Eerste lezing: 1 Johannes 3, 18-24
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Lied: ‘Een nieuw bruiloftslied’ (PP 323)

Om water voor de zee te zijn,
om anderman een woord te zijn,
om niemand weet hoe groot en klein,
(- gezocht, gekend, verloren -)
om avond en morgenland,
om hier te zijn en overkant,
om hand in een andre hand,
om niet te zijn verloren.
Om oud en wijs als licht te zijn,
om lippen, water, dorst te zijn,
om alles en om niets te zijn,
gaat iemand tot een ander.
Naar verte die niemand weet,
door vuur dat mensen samensmeedt,
om leven in lief en leed
gaan mensen tot elkander.
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Evangelielezing: Johannes 15, 1-8
Acclamatie: ‘Het woord dat ik jou geef’ (LB 334, 3X)

Overweging
Muziek

Voorbede, beantwoord met:

Onze Vader
Vredewens
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Tafelgebed: ‘Als wij weer het brood gaan breken’ (LB 387)

2. Als wij van de feestwijn drinken
die Gij, Heer, ons geeft,
leer ons dan om te gedenken
wie een lege beker heeft.
3. Als wij samen in de kring staan
om wat Gij ons geeft:
leer ons dan om vast te houden
wie geen hand in handen heeft.
4. Als wij weer de lofzang zingen
om wat Gij ons geeft,
leer ons dan voor hem te roepen
die geen stem meer over heeft.
5. Als wij zo de toekomst vieren
die Gij, Heer, ons geeft
leer ons dan vandaag te zorgen
voor wie zelfs geen morgen heeft.
Delen van brood en wijn
Gebed
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Slotlied: ‘Wonen overal’ (LB 419)

Wonen overal even thuis
Handel en wandel en huis na huis
Loven en bieden op waarheid en waan,
Wagen en winnen en verder gaan
Mensen, veel geluk.
Wonen overal bijna thuis
Aarde mijn hemel mijn vadershuis
Stijgende sterren, de lach van de maan
Mensen die dromend een stem verstaan
Mensen, veel geluk.
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Zegenbede: “De levende zegene en behoede U’

Wegzending
Muziek
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