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Dit bange vallen
De kaarsen aangestoken
Van mijn ellende, keer u niet af (Verzamel Liedboek 54)
Drempeltekst
God mijn God, waarom
hebt gij mij verlaten?
Ik werd geboren
en in jouw hand gelegd.
Jij bent ‘mijn god’ van de moederschoot af.
Weet je het nog? Ja jij weet.
Uit: Psalm 22 vrij

Van mijn ellende, keer u niet af
Woord ten geleide
Kinderkring
Geschreven staat (VL 840)
Voorlezing uit het boek Jesaja
Jesaja 38:1-8
In die dagen werd hij ziek, Hizkia, doodziek.
Toen kwam tot hem Jesaja, zoon van Amoz, de profeet,
hij sprak tot hem:
Zo spreekt JHWH:
‘Regel je huis, je opvolging
want jij zult sterven, jij,
en niet herstellen.’
Hizkia keerde zijn aangezicht naar de muur

en bad tot JHWH.
Hij sprak:
Ach, JHWH, gedenk toch
dat ik oprecht, van ganser harte gewandeld heb voor jouw aangezicht
en heb gedaan wat goed is in jouw ogen.
Hij weende luid, Hizkia.
Toen geschiedde het woord van JHWH aan Jesaja:
Ga en zeg tot Hizkia:
‘Zo spreekt JHWH, de God van David, jouw vader:
“Ik heb jouw gebed gehoord, jouw tranen gezien.
Hier, aan jouw dagen zal ik toevoegen vijftien jaar.
Ook zal ik jou en deze stad redden uit de macht van Assoers koning,
ik zal deze stad beschermen.”’
En dit zal voor jou het teken zijn vanwege JHWH,
dat JHWH zal doen dit woord dat hij gesproken heeft:
‘Hier, de schaduw op de treden
die de zon bij haar afdaling heeft geworpen op de treden van Achaz,
die zal ik tien treden doen terugkeren.’
En de zon keerde tien treden terug
van de treden waarlangs zij was afgedaald.

Jaag me niet op (VL 815)
Jesaja 38:9-22
Gedicht van Hizkia, de koning van Juda,
nadat hij ziek was geworden
en van zijn ziekte herstelde:
Dit had ik al gezegd:
Op de helft van mijn dagen moet ik gaan,
bij de poorten van de onderwereld slijt ik de rest van mijn dagen.
Dit had ik al gezegd:
Ik zal JHWH niet meer zien,
JHWH niet meer in het land der levenden,
geen mensen meer zien,
geen wereldbewoners.
Mijn levensgang is afgebroken,
weggerukt als de tent van een herder.
Mijn leven is opgerold als een tentdoek,
de scheerlijnen losgesneden.
Dag en nacht doe jij mij wegkwijnen,
weerloos, hulpeloos lig ik tot de morgen.

Als een leeuw, zo breek jij al mijn beenderen,
dag en nacht doe jij mij wegkwijnen.
Als een gierzwaluw, zo piep ik,
ik koer en klaag als een duif.
Mijn ogen uitgeput zien omhoog:
‘Mijn heer, het is mij angstig te moede,
wees jij mijn zekerheid.’
Wat kan ik nu zeggen?
Wat hij mij had toegezegd
heeft hij gedaan.
Ik kan verder al mijn jaren
nu alle bitterheid is verdwenen.
Mijn heer, dit is wat mensen doet leven,
wat mij doet leven, mij adem geeft, altijd weer.
Jij maakt mij gezond, jij doet mij herstellen.
Wat mij zo bitter, bitter was
is veranderd in vrede.
Jij hebt mijn leven gered
van de groeve der ondergang,
jij hebt geworpen achter mijn rug
al mijn misslagen.
Heel zeker, de onderwereld zal jou niet danken,
de dood jou niet loven.
Die zijn afgedaald in de groeve
hopen niet op jouw trouw.
De levende, de levende, die zal jou danken
zoals ik heden doe.
Ouders laten hun kinderen weten
hoe betrouwbaar jij bent.
JHWH is mij te hulp gekomen.
Laten we tokkelen op de snaren
alle dagen van ons leven
in het huis van JHWH.
Jesaja sprak:
Ze zullen met een vijgenkoek komen
en die wrijven over de zweer,
dan zal hij herstellen.
Hizkia sprak:
Wat is het teken
dat ik weer opwaarts zal gaan naar het huis van JHWH?

De avond komt met droefheid - psalm 30 (Oomen nieuw)

Toespraak
Mieke van Zonneveld
Afscheidslied (VL 810)
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 ongehoord in deze wereld –
wees geloofwaardig hier en nu
of ooit één ogenblik,
open de deuren van uw licht
zodat wij U zien.

Groter dan ons hart (VL558)
Moge het delen (Oomen nieuw)
Brood en wijn
Dans nos obscurités (Taizé)
Naar jou sta ik op in de morgen - psalm 63 (Löwenthal, nieuw)
Voorbeden
Onze Vader (VL650)
Zegen
Tijd van leven (VL 795)

