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1. Wees hier aanwezig (VL500, Tom Löwenthal)
antifoon:

Wees hier aanwezig, woord ons gegeven.
Dat ik U horen mag met hart en ziel.
refrein:

Wek uw kracht en kom ons bevrijden.
Woord ons gegeven, God in ons midden,
toekomst van vrede, wees hier aanwezig.
Uw wil geschiede, uw koninkrijk kome.
Zie ons, gedoog ons, laat ons niet vallen.
Dat wij niet leven, gevangen in leegte.
Dat wij niet vallen terug in het stof.
Zend uw geest, dat wij worden herschapen.
Dat wij u horen, dat wij u leven.
mensen voor mensen, alles voor allen.
Dat wij volbrengen uw woord, onze vrede.
Wek uw kracht en kom ons bevrijden.

2. Voorlezing uit En dit zijn de namen (Exodus 3:13-14)
3. Als Gij bestaat (Antoine Oomen)
Als Gij bestaat
bewerk ons dan
herschep ons hart
en ons verstand
dat wij ontvankelijk worden
voor uw naam.

4. Midrasj
5. Als Gij bestaat (VL 149 Antoine Oomen)
Als Gij bestaat
bewerk ons dan
herschep ons hart
en ons verstand
dat wij ontvankelijk worden
voor uw naam.

6. Toespraak - deel 1
7. Ik heb haar lief uw Thora (Psalm 119 – Antoine Oomen)
Ik heb haar lief, uw Thora,
moet altijd aan haar denken.
Van mijn vijanden word ik niet wijzer,
wel van uw geboden, die maken me rijk.
Van mijn leermeesters heb ik geleerd,
maar meer van uw geschriften,
die leerden mij denken.
En meer dan van oude mensen
heb ik van uw letteren geleerd:
uw orde te bewaren.
Mijn voeten hield ik af van ’t slechte pad:
ik wou uw woord bewaren.
En uit uw richting buigt mijn weg niet af:
Gij onderricht mij.
Uw beloften strelen mijn tong,
mijn verhemelte, mijn lippen,
meer dan honing.
Tot inzicht werden mij uw bevelen.
Sindsdien haat ik de leugen

8. Toespraak – deel 2
9. Gij die niemand naar de ogen ziet (VL212, Antoine Oomen)
Gij die niemand naar de ogen ziet,
die door geen geld, geen offers om te kopen zijt,
en die U door geen lied misleiden laat,
maar die ons ziet zoals wij zijn
die ons gebiedt en smeekt
van U te zijn, uw beeltenis, uw zoon,
uw rechterhand die doet wat moet gedaan,
die ons gebiedt en smeekt
de vreemdeling te geven brood en kleding
die hoopt dat wij met onverhuld gelaat
uw licht weerkaatsen,
die ons tot een spiegel slijpt
waarin uw toekomst zichtbaar wordt.

Gij die ons hebt gezocht
toen wij niet naar U zochten,
die nog dagelijks uw afkeer overwint,
uw woede temt, uw trots aflegt,
uw hart tot mededogen buigt,
U omkeert naar ons toe
Gij die ons met uw ogen vangt
Gij die ons vraagt:
wie ben je? wil je? kom dan.

10. Ondenkbaar God
11. Gij met uw naam (VL723, Antoine Oomen)
Gij met uw Naam,
uw vriendschap reikt tot in de hemel,
uw trouw tot aan het firmament.
Uw gerechtigheid staat als de bergen,
uw gericht komt nader als de vloed,
mens en dier zult Gij bevrijden,
onbetaalbaar uw vriendschap.
Daarom zoeken de kinderen der mensen
hun toevlucht in de schaduw van uw vleugels
en laven zich aan de overvloed van uw huis.
Aan de stromen van uw paradijs
doet Gij hen drinken.
Bij U is de bron van het leven
en in uw licht zien wij het licht.
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