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Luisterlink – Broodnodig
Samengesteld door Mirjam Rigterink
1. Muziek – uit: After reading Shakespeare, deel II: Katherine (door Matt Heimovitz)
2. Inleiding
3. Laat mij maar zingen, Psalm 146 vrij (uit: Psalmen vrij, muziek Antoine Oomen)
Laat mij maar zingen, zolang het nog kan.
Laat mij toch zingen zolang ik nog ben
bij mijn verstand en bij stem
Wie zal ik zingen? Jou zal ik zingen
geen ander geen vreemde
jou, alleen jou, en weer jou
die aan de hemel die gloeiende gozer …
die aan de tronken de twijgen …
die de zeeën doorklieft dat ze golven
eeuwige trouw.
Zolang de aarde nog rond is
en vrede een vierkante cirkel
laat mij toch zingen, mijn hart op mijn tong.
Zolang de oorlogen duren,
de levenden sterven,
de doden niet opstaan
laat ons nog zingen
met morgengoudlippen
uit avondroodkelen
de eeuwige woorden van liefde en vrede
van jou, alleen jou en weer jou.
Dat je zal zijn
die je gezegd hebt te zijn:
brood voor hongerdieven
licht voor blinden
voor vluchtelingen toevlucht overal
zoals je gezegd hebt: Ik-zal.
Laat mij maar zingen, laat ons toch zingen
van ongeschonden landschap
en geen kind meer kwijt –
Ploert en Schender zijn voorbij
alle dingen nieuw
met zachtmoedig licht geladen elke batterij,
zout en honing, brood en wijn in elke woning
en de klokken slaan gerechtigheid.
Zal er ooit nog, toch, een koning zijn,

een hoogste majesteit
dan jij, en jij alleen
en weer jij
voor altijd.
4. Voorlezing uit het evangelie van Johannes
Johannes 6:1-15
5. Niemand heeft u ooit gezien (VL648, muziek Antoine Oomen)
Niemand heeft U ooit gezien.
Liefde is uw naam.
Brood des levens heet die knecht
die uw kind genoemd wordt,
Jezus, kind uit Nazaret.
Liefde, zegt Gij, is te doen.
Werk in ons, dat wij U doen.
Licht ons op, dat wij U zien.
Dat wij leven wat geleefd moet.
Dat wij doen wat moet gedaan:
recht voor ieder mensenkind.
Brood voor ieder kind van mensen.
Vrede, en een nieuwe wereld.
En de dood zal niet meer zijn.

6. Overdenking – deel 1
7. Negenentwintig namen voor Jezus van Nazareth (VL463, muziek Antoine Oomen)
Naaste. Vreemde. Jood. Zaad.
Boom aan de bron. Bruidegom. Weg.
Droom van een mens. Deur open. Hoeksteen.
Sleutel. Leeuw van Juda. Lam. Gerechte.
Herder. Parel. Twijgje. Vis. Brood.
Woord. Wijnstok. Zoon van. God. Knecht.
Stromen levend water. Morgenster. Koploper.
Enige. Onzegbaar gezegde.

8. Overdenking – deel 2
9. Wie zijn leven (VL441, muziek Antoine Oomen)
Wie zijn leven niet wil geven,
niet wil delen met zovelen,

met een ander gaat verloren.
Wie wil geven wat hij heeft,
die zal leven, opgegeten,
die zal weten dat hij leeft.

10. Voorbeden
11. Gezegend Gij (VL681, Henri Heuvelmans)
Gezegend Gij, in uw verborgenheid
gezegend om uw zon, uw scheppingsdag –
in nacht en wolken, in verblindend licht,
waar zijt Gij, onze vader in de hemel?
Genoemd, gekend, bemind, volbracht, geheiligd
worde uw Naam, door ons, aldoende recht;
opdat nu eindelijk uw wil geschiede
en mensen niet meer sterven van de honger.
Gezegend om uw eens gegeven woord
gezegend om uw kind uit Nazaret –
gezegend om de schoot waaruit hij kwam,
het volk van uw verbond, uw grote liefde.
Kome uw koninkrijk, de aarde nieuw,
de hemel open, mensheid naar uw beeld –
open uw hand, geef ons het brood der vrijheid,
als Gij ons niet verzadigt zijn wij niets.
Open uw hart, ontferm U over ons
vergeef ons zeventig maal duizendmaal –
opdat wij in uw naam elkaar vergeven
en niet het kwade wordt vermenigvuldigd.
Leer ons volharden in het visioen
van recht voor allen, geef een nieuw begin –
zie ons van verre, troost ons van dichtbij
wees God voor ons, hier nu en zonder einde.
Neemt en eet en drinkt,
brood der vrijheid, vrucht der wijnstok,
voorsmaak van zijn Koninkrijk.
Zo moge het zijn.
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