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1. Ik zal is de god – die stem (Psalm 100 vrij, Tom Löwenthal)
Ik zal is de god –
die stem.
Hij heeft ons gemaakt –
wij niet hem.
Hij voert ons
door ruige oorden
naar de bron
van zijn woord.
Dank daarvoor
en gezegend
Gij die uw gemeente
bijeen houdt.

2. Inleiding
3. Lied van de stem VL216, Rik Veelenturf)
Stem als een zee van mensen
om mij door mij heen.
Stem van die drenkeling,
van dat stuk wrakhout,
dat een mens blijkt
als hij mij aankijkt.
Stem die mij roept: wie ben je,
mens waar is je broer?
Stem die mijn vliezen breekt
en mij bevrijdt, die
vuur uit steen slaat,
jij die mij ik maakt.
Stem die geen naam heeft, nog niet,
mensen zonder stem.
Stem als een specht die klopt
aan mijn gehoorbeen.
Woord dat aanhoudt.
God die mij vasthoudt.

4. Lezing Numeri 7:1-5.84-89
5. Die niet zilver en goud zijt (Antoine Oomen)
Die niet zilver en goud zijt
Gij die niet-god zijt.
Die niet paarden en ruiters zijt
wagens en wapentuig.
Die niet lucht zijt en leegte
ijler dan ijl
woestheid verwarring.
Gij die ziet
de ellende van de ellendigen.
Die hoort hun aanklacht en noodkreet.
Die telt en optekent hun tranen.
Die schrijft hun naam in uw handen.
Gij die genadig zijt
die Gij genadig zijt.
Afdaalt om te bevrijden.
Knecht van slaven. Gestalteloze.
Bitter water. Brood van woorden.
Wolk van waken. Vuur dat laait
tot in het hart van hemel en aarde.
Lichtende. Rede. Vloed van adem.
Ene. Enige. Enkel stem.

6. Overweging – 1
7. Gelukkig allen die uw wegen gaan (Psalm 119 – 1, Antoine Oomen)
Gelukkig allen die uw wegen gaan
rechttoe rechtaan aldoende uw Thora.
Gelukkig allen die De Afspraak houden
die U zoeken, uit de grond van hun hart.
Wees gelukkig, doe het onrecht niet,
hebt Gij gezegd. En ik vernam uw stem.
Doe dit en dat, zo en niet anders, zegt Gij,
en ik ga, de weg van uw opdracht

maar op wankele voeten, ik moet nog
leren die levensweg te volgen
uw voorgeschreven woorden te houden –
moge ik nooit te schande staan.
Moge ik de orde van uw recht doorschouwen
ik zal U dankbaar zijn.
Inzetten wil ik waar Gij op inzet.
Wijk niet te ver van mijn zijde.

8. Overweging – 2
9. Gij wacht op ons (VL 505, Bernard Huijbers)
Gij wacht ons ons
totdat wij opengaan voor U.
Wij wachten op uw woord
Dat ons ontvankelijk maakt.
Stem ons af op uw stem,
Stem ons af op uw stem,
op uw stilte.

10. Voorbede – Vrij naar Origenes, 3e eeuw.
11. Ik zal niet rusten (VL344, Antoine Oomen)
Ik zal in mijn huis niet wonen
ik zal op mijn bed niet slapen
ik zal mijn ogen niet dicht doen
ik zal niet rusten, geen ogenblik,
voordat ik heb gevonden:
een plek waar Hij wonen kan,
een plaats om te rusten voor Hem
die God is, de enige ware.
Ik zal in mijn huis niet wonen
ik zal mijn ogen niet dichtdoen
ik zal niet rusten, geen ogenblik,
ik mag versmachten van dorst,
tot ik gevonden heb:
een plek waar de doden leven,
een plaats waar recht wordt gedaan
aan de verworpenen der aarde
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