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Samengesteld door Alex van Ligten en Kees Kok

1. Onze hulp in de Naam (VL503, muziek: Tom Löwenthal)
Onze hulp in de Naam
die hemel en aarde heeft gemaakt.
Die trouw blijft tot in lengte van dagen.
Die sprak ‘er zij licht’ –
die zag dat het goed was
die nooit laat varen het werk van zijn handen.
2. Voorlezing uit psalm 70, vrij
3. Onze hulp in de Naam (VL503)
4. Voorlezing uit het evangelie van Lukas (Lukas 10:25-37)
5. Zend mij de engel van de laatste troost (Stilte zingen p517, muziek: Tom
Löwenthal)
Zend mij de engel van de laatste troost
de ogen van één mens
onthoud mij niet één mens die zegt
hier ben ik.
6. Overdenking
7. Ik zal er zijn (VL550, muziek: Antoine Oomen)
Alle denkbare en ondenkbare levende zielen
bevelen wij U aan.
Gij hebt U toch beschikbaar gesteld,
wij mochten U roepen, hebt Gij gezegd,
`Ik zal er zijn' was uw Naam.
Verstaat Gij ons nu wij U roepen,
ziet Gij door onze gezichten heen
tot in onze duistere verdeelde ziel?
Wij zijn de mens die Gij gemaakt hebt.
Gij die gezegd hebt: `Troost mijn volk',
voor hen die eenzaam tegen de grond gaan,
voor hen die niets meer hebben dan ongeluk,
is er geen troost, geen woord dat redt.
Zijt Gij de vriend die hen omhoog haalt?

Hoor allen die om vrede roepen
als om een onbestaanbaar geluk.
Hoor het bloed dat roept uit de aarde
dat het vergeefs is vergoten.
Hoor hen die sprakeloos zijn,
monddood, gemarteld, waar ter wereld niet.
En de dode vergaan in de aarde,
verstrooid op de wind, voorgoed onvindbaar,
en allen die weg zijn gegaan zonder groet.
Wat heeft met hen gedaan
Hij die nooit varen laat
het werk van zijn handen.
Gij die in den beginne hebt geroepen
licht, en de duisternis vluchtte,
dag, en de nacht kromp ineen,
mensen, en uit het onbestaanbare
werden wij mensen.
Gij die zin gegeven hebt aan ons bestaan,
Gij die ons hart verwarmd hebt,
grondvest opnieuw dit huis vol mensen,
deze aarde.
Tot vrede strekke ons uw naam
Ik zal er zijn.
8. Slotgebed
9. Lied van alle dagen (VL804, muziek: 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.

Verantwoording
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