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midzomerdienst
Geef een weg (Antoine Oomen, VL 835)
Drempeltekst
Gaand landschap
Een mens moet kunnen gaan
en toch zijn als een boom:
geworteld in de grond,
alsof het landschap gaat en wij vaststaan.
Je moet je adem inhouden
totdat de wind gaat liggen
en de vreemde lucht zijn draai om ons gevonden heeft,
totdat het spel van licht en schaduw,
van groen en blauw
de oude patronen vertoont
en wij thuis zijn,
waar dan ook.
Hilde Domin

Geef een weg (Antoine Oomen, VL 835)
Woord ten geleide
Lied aan het licht (VL 925)
Lezing uit het boek ‘En dit zijn de namen’
Exodus 14:10-18

Psalm 118-gezang (VL 114)
Toespraak
door Kees Kok

Hoe ver te gaan? (VL 318)
Intermezzo en collecte
Viering van eucharistie
Hier begint de dienst van de tafel,
viering van eucharistie:
laat ons bidden.
Hoor, Gij die Eén en eeuwig zijt.
Versta ons rusteloze hart, wees hier aanwezig.
Met licht van licht, trouw, schoonheid, geest van liefde,
met uw erbarmen, wees hier aanwezig.
Kom met uw levensgeest in deze mensen hier,
zoals Gij ooit met kracht gekomen zijt
in Mozes, man van vuur; in uw profeten;
in hem die wordt genoemd brood, wijnstok,
stromen levend water.

De tafel der armen (VL 868)
Moge het delen
van dit brood en deze beker
ons hart versterken:
dat wij, vol hoop, meewerken
aan een nieuwe wereld
waar brood en recht
en waardigheid en liefde is
voor al wat leeft.

Brood en wijn
Tijdens het uitdelen van brood en wijn is er ook een beker met druivensap.
Als je hiervan gebruik wilt maken, kun je terecht bij de uitdelers met de
witte beker, in de hoek achter de piano.
Laudate Omnes Gentes (Taizé)
Mededelingen
Ooit in schaduw van rozen (VL 916)

Voorbeden
Onze Vader in het verborgene (VL 248)
Zegen
Wonen overal (VL 764)

