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god met een kleine g
De kaarsen aangestoken
Klein woord (Verzameld Liedboek 504)
Drempeltekst
Ik-zal is de god die stem.
Hij heeft ons gemaakt wij niet hem.
Hij voert ons
door ruige oorden
naar de bron
van zijn woord.
Dank daarvoor
en gezegend
Gij die uw gemeente
bijeenhoudt.
Uit Psalm 100 vrij

Klein woord (VL 504)
Woord ten geleide
Voorlezing uit Psalm 77 vrij
Mijn stem is mij vergaan.
Ik roep zonder geluid.
Hemel, hoor je mij?
Ooit was iemand daar

die ik noemde ‘god’.
Jij. Besta je nog?
*
Ik denk aan vroeger, dagen van ooit,
dwalend door mijn geheugen.
Ik zong in de nacht, ik was
alleen met mijzelf en met jou.
Ik graaf in mijn ziel, en weet niet –
ben je nog die van toen?
Ben je een ander geworden,
die geen genade meer kent?
Maar ik weet nog je woorden,
wonderen in mijn oren
de stem die mij stuurde ten goede –
ik hoor je nog, diep in mijn hart.
Klankresten (VL 502, aangepaste tekst)
Toespraak door Bart-Jan van Gaart
Ga ik slapen (Tjeerd Oosterhuis, aangepaste versie)
Vervolg toespraak
Hymne Opperwezen (Oomen, nieuw)
Intermezzo
mededelingen en collecte

Dienst van de tafel
Hier begint de dienst van de tafel,
viering van eucharistie,

ritueel van solidariteit:
laat ons bidden.
Gij met uw naam onnoembaar, God,
woord onberekenbaar
droom dwaasheid kracht bevrijding,
Gij die uw weg gaat ongezien
God van vreemdelingen, niemand,
God van mensen, lopend vuur,
Gij ongehoord in deze wereld –
wees geloofwaardig hier en nu
of ooit één ogenblik,
open de deuren van uw licht
zodat wij U zien.
Als Gij de God zijt
die de mensen liefheeft,
open ons dan voor U.

Gezegend de onzienlijke (VL 643)
Moge het delen (Oomen, nieuw)
Brood en wijn
Er is naast wijn ook een witte beker met druivensap bij de uitdelers links van het koor

En todo amar y servir (Taizé)
Psalm 145 (Löwenthal, nieuw)
Voorbeden
Onze Vader (VL 849)
Zegen
Lied van woord en weg (VL 237)

