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1. Voor kleine mensen is Hij bereikbaar (VL76, Tom Löwenthal)
refrein

Voor kleine mensen is Hij bereikbaar,
Hij geeft hoop aan rechtelozen,
hun bloed is kostbaar in zijn ogen,
Hij koopt hen vrij uit het slavenhuis.
Hij zal opkomen voor de misdeelden,
Hij zal de machten die ons dwingen
breken en binden, Hij zal leven,
onvergankelijk als de zon.
Zoals de dauw die de aarde drenkt,
zo zal Hij komen en in die dagen
zullen trouw en waarachtigheid bloeien,
zal er vrede in overvloed zijn.
Dan dragen de bergen schoven van vrede
en de heuvels een oogst van gerechtigheid.
een vloed van koren, golvende velden
een stad rijst op uit een zee van groen.
Zijn naam is tot in eeuwigheid
zolang de zon staat aan de hemel.
Zijn naam gaat rond over de aarde,
een woord van vrede, van mens tot mens.

2. Overweging – 1

3. Ooit gehoord (Antoine Oomen)
Ooit gehoord:
dat vierentwintighonderd jaar geleden
in een smaldeel van het Midden-Oosten
werd geschreven ‘Hoor jij
Ik, de Naam- Ik- Zal, ik ben de god
die jou uit het slavernijsysteem,

het diensthuis van Egypte
heeft uitgeleid’.
Die god, die stem, dat woord,
ooit van gehoord?

4. Voorlezing uit het boek In den beginne (Genesis 47:13-26)

5. Zo zong dat volk (VL300, Bernard Huijbers)
refrein

Zo zong dat volk
zo zong en vloekte het
en van geen toekomst wisten zij:
Niemand heeft ons gered.
Elkanders onderhorigen, in dromen
gevangen, in potten vlees, dat zijn we,
in angst voor spinnen en donker; onze handen
rangschikken pluizen, poppen tot de tanden
gewapend; als hamsters in glazen bakken
ronddarren, dat doen we.
Dromen wij te zwemmen, uitgelaten,
in een warme snelstromende rivier?
Opgedroogde kieuwen, schimmige vinnen zijn we
in een aquarium verstopt vol wiegend wier;
willen wel anders, maar tot geen tocht gedagvaard,
niet gevleugeld, niet reisvaardig.
En niemand wacht nog, of gaat naar buiten
tot hij een stem hoort, een inzicht ontvangt.
Dit duurt zolang en wordt als lucht
in ieders kop gepompt, dat elk verstand
verstomt en niemand meer van
hopen weet of anders wil, niemand.

6. Overweging – 2

7. Wat in stilte bloeit (VL868, Antoine Oomen)
Wat in stilte bloeit, in de luwte van tuinen,
onder de hete zon, op de akker,
heeft Hij bestemd voor de tafel der armen.
Aardekracht, zonkracht is Hij, licht in mensen,
dat wij elkaar verblijden en doen leven,
boord van genade worden, wijn van eeuwig leven.

Maar die niets hebben, wie zal hen hieraan deel geven?
En die in weelde zwelgen en van niets weten,
wie zal hen naar gerechtigheid doen verlangen?
Aanschijn der aarde, wie zal jou vernieuwen?
Hij die alles zal zijn in allen, heeft ons bestemd
om, aarde, jouw aanschijn te vernieuwen.

8. Voorbeden

9. Alsof de richting ons werd ingeschapen (VL307, Antoine Oomen)
Alsof de richting ons werd ingeschapen
gaan wij, de onbegonnen lange weg.
Een harde dienst is van ons afgenomen.
Vrijheid van spreken is ons aangezegd.
Sprekend alleen zullen wij op Hem lijken
die sprak: Het worde licht, Ik zal er zijn.
Nog eeuwen en wij zullen woorden vinden,
nieuwe, zonsopgang boven de woestijn.

Er zal een land zijn, uit de zee gespaard.
Er zullen mensen zijn, uit ons geboren.
De grond zal nog de grond zijn, het gezaaide
zal sterven en ontbloeien. Het wordt zomer.
En het wordt winter. En de afgrond daalt
over de aarde, diepe zee van eeuwen
waarin wij weg zijn. En weer zullen slaven,
uit ons geboren, om bevrijding schreeuwen.
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