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1. Gij hebt ons in de moederschoot gekend VL835, Antoine Oomen)
Gij hebt ons in de moederschoot gekend.
Zie ons in deze wereld, geef een weg.
‘De mensen sterven en zijn niet gelukkig’.
De levende zijt Gij, geef ons uw woorden.
Zie ons in deze wereld, geef een weg.

2. Drempeltekst Genesis 12:1-3
3. Gij hebt ons in de moederschoot gekend
4. Overweging – 1
5. Lied van Abraham (VL289, Antoine Oomen)
Tempeltorens hoog oprijzend:
sterrenwachten, derde ogen.
Wirwarstad van blinde muren,
bloemfonteinen, massagraven.
Allen leefden, eeuwenoud,
onwrikbaar zeker, allen stierven;
nieuwe kwamen en verdwenen,
niets van hen zou overblijven.
Blijft alleen het onafzienbaar
lotbeschikkend rad voor ogen,
schaterlachend oogverblindend
zonnewiel, de zonnevader.
Blijft alleen de moedermaalstroom
die ons naamloos meesleurt, allen,
kansloos aan elkaar geketend,
keten van voldongen feiten.
In die schoot werd ik ontvangen,
in die schittering geborgen.
Daar geboren en getogen,
daaruit ben ik uitgebroken.
Om te zien een glimlach verte,
om te gaan een weg van dagen
naar een plaats van nieuwgeboorte

en geen dag mijn leven zeker.
Tastend naar wie met mij gaande,
als een kind mij nagegeven,
als ontelbaar licht van sterren,
mij zal richten, mens op aarde.
Die mij schiep uit mijn ellende,
die mij zaait om vrucht te dragen,
die mij roept om niet te vrezen;
mij geschiede naar zijn woord.

6. Lezing Genesis 12:4-9
7. Lied van weg en omweg (VL178, Antoine Oomen)
Gezongen door Mark Walter, op de piano begeleid door Charlie Bo Meijering
Die mij getrokken uit de schoot
mij mens genoemd hebt en geëigend
mijn ogen wende aan het licht
mijn voeten zette dat ik stond
mij hebt doen weten dat ik gaan kon
dat ik zou komen waar Gij zijt
die als ik neerzit aan de kant
van weg en omweg, moe en dorstig,
mij overschaduwt met uw Naam
die toen ik neerlag in het stof
mij hebt omgeven met uw duister
dat geen gedierte mij verslond
die ongezien mij trekt tot U
U zal ik ongezien vertrouwen –
laat mij niet over aan mijzelf.

8. Overweging - 2
9. Lied bij Psalm 22 (VL792, Antoine Oomen)
Liefde wanhoop droeve woede
Getemd, niet uitgewoed opgehouden bloeden, zwartrood
geronnen vloed.
Waarom heb jij mij verlaten?
Ik kan niet leven, niet
ademhalen, bloeden, buiten
jouw zielsgebied.

Doodsangst overzwijgt de vormen
van taal die ons verbond niet meer mensen, wormen zijn we
in blinde grond.
Omgestoten bekers water
voor elkaars dorst bestemd,
zijn wij, wie heeft wie verlaten,
wie nooit gekend?
Naam die mij heeft overschaduwd,
licht, zwaluw op de wind,
aangezicht mij toegekeerd, mij
ontvaderd kind,
noem mij, ken mij weer, heradem
mijn leven, dat ik niet
opgeschreven zijn moet in dit
voldongen lied.
10. Voorbeden
11. Gij die uw naam hebt uitgeroepen (VL567, Antoine Oomen)
Gij die uw Naam hebt uitgeroepen
in ons gezicht, ga mee in ons midden
maak ons uw eigen.
Houd ons gaande tot waar het land is
waar Gij zijt alles in allen,
liefde sterk als de dood.
12. Van grond en vuur (VL910, Antoine Oomen)
Van grond en vuur zult Gij ons maken,
hoog op rotsen, aan levend water,
van geur en smaak,
van licht en stem,
uw evenbeeld.
Volk dat in duisternis gaat,
mensen met stomheid geslagen,
het zal geschieden, zegt Hij,
dat zij weer glanzen als nieuw.

Van licht en stem
zult Gij ons maken,
uw evenbeeld.
Niet meer beklemd en verdeeld
niet meer in woorden gevangen
één en gekend en bevrijd
eindelijk mens zal ik zijn.
Van licht en stem
zult Gij ons maken,
uw evenbeeld.
Daar staat de stoel van het recht,
daar zal staan de tafel der armen,
dan is de dag van het lam,
zie, Ik kom haastig, zegt Hij.
Van grond en vuur zult Gij ons maken,
hoog op rotsen, aan levend water,
van geur en smaak,
van licht en stem,
uw evenbeeld.
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