9.52 uur: ‘Dit is een morgen als ooit de eerste’
9.54 uur: ‘Ik zal er zijn’ (Sela)
WELKOM
DREMPELGEBED
OPENINGSLIED: ‘Vrede voor jou’ (mel. Komt nu met zang)
Vrede voor jou, hierheen gekomen,
Zoekend met ons om mens te zijn.
Jij maar alleen, jij met je vrienden,
jij met je last, verborgen pijn.
Vrede, genade, God om je heen,
vergeving, nieuwe moed
voor jou en iedereen.
Gij die ons kent , Gij die ons aanvoelt,
Gij die de hele wereld draagt:
Kom naar ons toe, leer ons te leven,
Help ons te zien wat ieder vraagt,
Tijd om te leven, kans om te zijn;
een plek om nu en ooit
gezien, aanvaard te zijn.

BEMOEDIGING:
ouderling
ALLEN:
ouderling
ALLEN:
Groet

Onze hulp is in de Naam van de Heer,
De Heer van hemel en aarde.
Heer, onze God, keer U naar ons toe,
En doe ons weer leven met hart en ziel.

STIL GEBED
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INLEIDING OP DE DIENST
KYRIEGEBED (met gezongen Kyrie Eleison NL 301 j)

GLORIALIED: Zoekend naar Licht (NL 1005) Meezingen met Nederland Zingt
Zoekend naar licht hier in het duister,
zoeken wij U, waarheid en kracht.
Maak ons uw volk, heilig, vol luister,
schijn in de donkere nacht.

Refrein: Christus, ons licht,

schijn door ons heen, schijn door het duister.
Christus, ons licht,
schijn ook vandaag, hier in uw huis.
Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen,
zoekend naar hoop, troost in uw woord.
Spreek door ons heen tot de verdrukten,
zo wordt uw stem gehoord.

Refrein:
Zoekend naar troost zijn velen dakloos,
zoekend naar warmte zijn velen koud.
Maak ons een huis van levende stenen,
schuilplaats voor U gebouwd.

Refrein:
Met zoveel gaven aan ons gegeven,
voor zoveel leed, zoveel gemis.
Maak ons uw dienaars, leer ons te delen,
totdat uw rijk hier is.

Refrein:

RONDOM DE KINDEREN
PROJECTLIED: ‘Ik ben’
Je voelt Me in de zon
je ziet Me in de maan
je ruikt Me in de bloemen
die thuis op tafel staan
je kunt Me zelfs proeven
eet maar eens een vrucht
je hoort Me in het fluiten
van de vogels in de lucht
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Ik ben het begin
en Ik ben het eind
Ik ben er altijd al geweest
en zal er altijd zijn
nergens ben Ik niet
Ik ben overal
de Maker van het leven
de God van het heelal
de Maker van het leven
de God van het heelal
Je voelt Me in de wind
je ziet Me in het mos
je ruikt Me als het regent
in de geuren van het bos
je proeft Me in de honing
zo heerlijk en zo zoet
je hoort Me in de stilte
luister maar eens goed
Ik ben het begin ... (2x)
Je kunt Me leren kennen
misschien toch wel het meest
wanneer je in de Bijbel
over Jezus leest
want Hij is mijn Zoon
en Ik ben in Hem
dus als je Hem leert kennen
weet je wie Ik ben
als je Hem leert kennen
weet je wie Ik ben
als je Hem leert kennen
weet je wie Ik ben!

LANTAARN (Kinderen gaan naar de kinderkerk)
GEBED OM INSPIRATIE
LEZING: Psalm 139:1-6, Psalm 21:7 (NBV)
Heer, die mij ziet zoals ik ben,
dieper dan ik mijzelf ooit ken,
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,
Gij volgt mij waar ik zit of sta.
Wat mij ten diepste houdt bewogen,
't ligt ales open voor uw ogen.
Gij zijt zo diep vertrouwd met mij:
wie weet mijn wegen zoals Gij?
Gij kent mijn leven woord voor woord,
Gij hebt mij voor ik spreek gehoord.
Ja overal, op al mijn wegen
en altijd weer komt Gij mij tegen.
OVERWEGING

LUISTERLIED: ‘Ken je mij’ (Trijntje Oosterhuis en Yosina Rumajauw)
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Ken je mij? Wie ken je dan?
Weet jij mij beter dan ik?
Ken je mij? Wie ben ik dan?
Weet jij mij beter dan ik?
Ogen die door de zon heen kijken
Zoekend naar de plek waar ik woon
Ben jij beeldspraak voor iemand
Die aardig is, of onmetelijk ver,
Die niet staat en niet valt
En niet voelt als ik,
Niet koud en hooghartig
Ken je mij? Wie ken je dan?
Weet jij mij beter dan ik?
Ken je mij? Wie ben ik dan?
Weet jij mij beter dan ik?
Hier is de plek waar ik woon
Een stoel op het water,
Een raam waarlangs het opklarend weer
Of het vallende duister voorbij vaart
Heb je geroepen? Hier ben ik
Ken je mij? Wie ken je dan?
Weet jij mij beter dan ik?
Ken je mij? Wie ben ik dan?
Weet jij mij beter dan ik?
Ik zou een woord willen spreken
Dat waar en van mij is
Dat draagt wie ik ben,
Dat het houdt,
Ik zou een woord willen spreken
Dat rechtop staat als mens die mij aankijkt en zegt
Ik ben jouw zuiverste zelf,
Rees niet, versta mij, ik ben, ik ben
Ken je mij? Wie ken je dan?
Weet jij mij beter dan ik?
Ken je mij? Wie ben ik dan?
Weet jij mij beter dan ik?
Ben jij de enige voor wiens ogen
Niet is verborgen van mijn naaktheid
Kan jij het hebben,
Als niemand anders,
Dat ik geen licht geef, niet warm ben,
Dat ik niet mooi ben, niet veel
Dat geen bron ontspringt
In mijn diepte
Dat ik alleen dit gezicht heb,
Geen ander.
Ben ik door jou, zonder schaamte,
Gezien, genomen,
Oor niemand minder?
Zou dat niet veel teveel waar zijn?
Zou dat niet veel teveel waar zijn?
Ken je mij? Wie ken je dan?
Weet jij mij beter dan ik?
Ken je mij? Wie ben ik dan?
Weet jij mij beter dan ik?
4

ZINGEN: ‘Geest van hierboven’ (Stef Bos/ refrein meezingen met Koor)
Allen:

Geest van hierboven,
leer ons geloven, hopen,
liefhebben, door uw kracht…

Stef Bos:

ik wil het water naar de zee zijn
de zoden aan de dijk
het gevecht tegen de bierkaai
alles wat onhaalbaar lijkt
ik wil de rots zijn in de branding
met de verbeelding aan de macht
wil de stilte die vanzelf spreekt zijn
en het daglicht in de nacht
ik wil een land zijn zonder grenzen
waar de ruimte nog bestaat
wil traag zijn als de waarheid
die de leugen achterhaalt

Allen:

Geest van hierboven,
leer ons geloven, hopen,
liefhebben, door uw kracht…

Stef Bos:

ik wil de moed zijn van de wanhoop
het stilstaan van de tijd
wil een sprong zijn in het duister
en de laatste strohalm zijn
wil de taal zijn van een dichter
die zichzelf geen dichter noemt
het zout zijn van de aarde
en de kus die ons verzoent
ik wil een land zijn zonder woorden
gedragen door de wind
wil de wereld weer leren zien
door de ogen van een kind
en met de schoonheid van de onmacht
lopen langs een eindeloze weg
met open ogen dromen
weerloos en toch sterk

Allen:

Geest van hierboven,
leer ons geloven, hopen,
liefhebben, door uw kracht…

Stef Bos:

Weerloos en toch sterk

Allen:

Hemelse vrede deel u nu mede
Aan een wereld die U verwacht

Stef Bos:

ik wil het water naar de zee zijn
de zoden aan de dijk
het gevecht tegen de bierkaai
alles wat onhaalbaar lijkt

DANK EN VOORBEDEN (STIL GEBED EN ONZE VADER)
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MEDEDELINGEN EN COLLECTEDOELEN
SLOTLIED: ‘Ik geloof in mijn God als de kracht’
(melodie gezang 51 Oude liedboek ‘Lieve Heer gij zegt kom en ik kom)
Ik geloof in mijn God als de kracht,
die het licht ontsteekt, waar het duister is,
die weer glans aanbrengt, waar geen luister is,
die een vuurvlam is in de nacht.
Ik geloof in mijn God als de bron,
van waaruit alles leeft wat geboren is,
die weer thuisbrengt wat ooit hier verloren is,
die het woord sprak, waarmee het begon.
Ik geloof in mijn God als het doel
van de voeten die hier op de aarde staan,
van de dromen die door alle landen gaan,
van de zoektochten van het gevoel.
Ik geloof in mijn God als de stem,
die de wereld naar toekomst en vrede leidt
en het uitzicht biedt, al zo lang verbeid,
van geloof, hoop en liefde door Hem.

WEGZENDING EN ZEGEN (gezongen door voorganger)
Allen: Amen, Amen, Amen,
dat wij niet beschamen,
Jezus Christus onze Heer,
amen God uw naam ter eer

ORGELSPEL
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