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1. Uit uw hemel zonder grenzen (VL245, Floris van der Put)
Uit uw hemel zonder grenzen
komt gij tastend aan het licht,
met een naam en een gezicht
even weerloos als wij mensen.
Als een kind zijt gij gekomen,
als een schaduw die verblindt,
onnaspeurbaar als de wind
die voorbijgaat in de bomen.
Als een vuur zijt gij verschenen,
als een ster gaat gij ons voor,
in den vreemde wijst uw spoor,
in de dood zijt gij verdwenen.
Als een bron zijt gij begraven,
als een mens in de woestijn.
Zal er ooit een ander zijn,
ooit nog vrede hier op aarde?
Als een woord zijt gij gegeven,
als een nacht van hoop en vrees,
als een pijn die ons geneest,
als een nieuw begin van leven.

2. Inleiding
3. Een mens te zijn op aarde (VL731, Antoine Oomen)
Een mens te zijn op aarde
is eens voorgoed geboren zijn
is levenslang geboortepijn.
Een mens te zijn op aarde
is leven van de wind.
De bomen hebben wortels
de bomen mogen stevig staan
maar mensen moeten verder gaan.
De bomen hebben wortels
maar mensen gaan voorbij.
De vossen hebben holen

de mensen weten heg noch steg
zijn altijd naar hun huis op weg.
De vossen hebben holen –
maar wie is onze weg?
De mensen hebben zorgen,
het brood is duur, het lichaam zwaar,
en wij verslijten aan elkaar.
Wie kent de dag van morgen?
De dood komt lang verwacht.
Een mens te zijn op aarde
is pijnlijk begenadigd zijn
en zoeken, nooit verzadigd zijn,
is rusten in de aarde
als alles is volbracht.
Hoe zullen wij volbrengen
wat door de eeuwen duren moet:
een mens te zijn die sterven moet?
Wij branden van verlangen
tot alles is voltooid.

4. Lezing (Prediker 9:1-6, 11-12)
5. Overweging – 1
6. Nooit hoorden wij andere stemmen (VL 804, Antoine Oomen)
Nooit hoorden wij
andere stemmen dan de onze.
Nooit waren er handen die doen
wat handen niet kunnen,
nooit andere
goddelozer mensen dan wij.
Maar er was daglicht,
alle dagen, wat ook gebeurde,
alsof wij liepen
over een onzichtbaar weefsel
boven de afgrond gespannen,
dat niet scheurde.
Nooit werd iemand
weggetild uit de tijd.
Maar soms even
wordt lijden opgeschort
of dragen mensen het samen.
Zo zouden wij moeten leven.

7. Overweging - 2
8. Lezing (Johannes 4:5-19, 27-30, 39)
9. Dit is de plaats (Tekst Juut Meijer, muziek Tom Löwenthal)
CD ‘Kostbare Bronnen’ – Nieuw Liedfonds)
Al had niemand mij ooit gezien
en betekende ik
in niemands ogen iets,
al was ik nog nooit begrepen
en bleef mijn hart
gesloten,
al was ik nooit ik,
ontheemde
vreemde
voor mezelf,
was er niemand die me liefhad,
maar ik was kostbaar
in de ogen van
één
die hoort en ziet…..
dan is dit de plaats
de plaats van het zien,
dit de tijd,
de tijd om te zijn,
dit de bron
de bron van de levende
die mij ziet.

10. Gebed
11. Hore mijn oor (Tekst Juut Meijer, muziek Tom Löwenthal)
CD ‘Kostbare Bronnen’ – Nieuw Liedfonds)
Hore mijn oor het ongehoorde
Dat ik bedacht ben op wat ik zie
onze monden: dat zij vrede roepen
onze handen dat zij troosten,
dan zullen mijn voeten gaan waar liefde is
mijn hart overvloeien van vreugde.

Verantwoording
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