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Muziek voor de dienst

Welkom door de ouderling van dienst

Bemoediging en groet

Openingslied Lied 221: 1 en 3 ‘Zo vriendelijk en veilig als het licht’

Zo vriendelijk en veilig als het licht, 
zo als een mantel om mij heengeslagen,
zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht,
ik roep zijn naam, bestorm Hem met mijn vragen,
dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt.
Wil mij behoeden en op handen dragen.

Spreek Gij een woord dat mij vertroosting geeft,
dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede.
Ontsteek de vreugde die geen einde heeft,
wil alle liefde aan uw mens besteden.
Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft -
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden.

Over deze zondag en Zondagsgebed
  

Lezing  Psalm 103 vertaling naar Psalm Redux van Carla A. Grosch-Miller

Zegen God, mijn ziel, en alles wat in mij is, zegen de Adem die leven geeft.
Zegen God, mijn ziel, en herinner je wanneer je zijn liefde ontdekte.
En ook al kijken we naar ons leven als door een beslagen ruit,
de vonk van God wordt niet verhuld maar blijft zichtbaar.

Van eeuwigheid tot eeuwigheid, God is! Onze tijd is kort.
Vanaf onze verschrikte geboorte tot we terug keren naar 
het Vaderhuis, wandelen we op aarde rond in verwondering.
Schoonheid en overvloed ontmoeten zonde en zin.
Genade en pijn houden elkaar in evenwicht - als we geluk hebben -.
Maar het hart weet: alle leven is heilig.

Laten we daarom leven door elkaar tot zegen te zijn:
een zegen voor de aarde, een zegen voor elkaar.



Muziek Pie Jesu uit het requiem van Gabriel Fauré

Pie Jesu Domine, Donna eis requiem, Sempiternam requiem.
Genadige Jezus, God geef rust, eeuwige rust.

Lezingen Prediker 9: 9b - 12a; Matteüs 5: 3 - 10

Lied 928: 1 t/m 3 ‘Hoe ik ook ben’

Hoe ik ook ben
in donker gehuld,
nog wacht mij de morgen.

Hoe ik ook ben
verloren geraakt,
nog draagt mij een engel.

Hoe ik ook ben
geworden tot niets,
nog ziet mij de Ene.

Overweging

Lied 830: 1 t/m 6 ‘Leven is wachten’

Leven is wachten, dagen en nachten
denken en dromen of het zal komen - dat grote geluk.

Leven is vragen, wachten, verdragen,
zwoegen en zwijgen, antwoorden krijgen - waar om je niet vroeg.

Leven is lijden, niet te vermijden, onmacht verduren,
eindeloos turen naar komend licht.

Leven is dwalen in oude verhalen, speuren en zoeken
in stoffige boeken naar sporen van God.

Leven is kijken, elkaar verrijken, opnieuw beginnen,
leren beminnen, spontaan als een kind.

Leven is opstaan elkaar tegemoet gaan,
‘t hart om te geven en kwaad te vergeven, het leven is goed.

GEDENKEN

Inleidende woorden



Lied ‘Abide with me’ 

Abide with me, fast falls the eventide
The darkness deepens Lord, with me abide
When other helpers fail and comforts flee
Help of the helpless, oh, abide with me

Swift to its close ebbs out life's little day
Earth's joys grow dim, its glories pass away
Change and decay in all around I see
O Thou who changest not, abide with me

I fear no foe, with Thee at hand to bless
Ills have no weight, and tears no bitterness
Where is death's sting? Where, grave, thy victory?
I triumph still, if Thou abide with me…

Noemen van de namen

Lied ‘Een venster door de tijd’. Tekst: naar Alfred Bronswijk,

Breng ons de pijn te boven, verlos ons van de nacht.
Leer ons in licht geloven, dat op de morgen wacht.
Al leven wij ten dode, gebonden aan de tijd,
wees ons het woord, de bode, de taal van eeuwigheid.

Als wij vervuld van zwijgen het pad van raadsels gaan,
wees dan de God van leven, die ons nabij wil staan.
Wij sterven hier ten leven, als zaad voor eeuwigheid.
Wil ons uw uitzicht geven: een venster door de tijd.

Gelegenheid om thuis en in de kerk een kaarsje aan te steken 
Aria uit BWV 140, J.S. Bach

Zion hört die Wächter singen, Sion hoort de wachters zingen,
das Herz tut ihr vor Freuden springen, haar hart springt op van vreugde,
sie wachet und steht eilend auf. ze ontwaakt en staat haastig op.
Ihr Freund kommt vom Himmel prächtig, Haar vriend daalt stralend uit de hemel neer,
von Gnaden stark, von Wahrheit mächtig, sterk van genade, machtig van waarheid,
ihr Licht wird hell, ihr Stern geht auf. haar licht wordt helder, haar ster komt op.
Nun komm, du werte Kron, Kom nu, waardevolle kroon,
Herr Jesu, Gottes Sohn, heer Jezus, Gods zoon!
Hosianna! Wir folgen all Hosanna! Wij volgen allen
zum Freudensaal naar de feestzaal
und halten mit das Abendmahl. en nemen deel aan het avondmaal.



Gebeden

Zegenlied 426

God to enfold you, Christ to uphold you,
Spirit to keep you in heaven’s sight;
so may God grace you, heal and embrace you,
lead you through darkness into the light.

God zal je hoeden, Christus je voeden,
Geest van hierboven geeft zin en zicht.
God schenkt je warmte, geneest en omarmt je,
vriend in het duister en gids naar het licht.

Slotwoorden

Wegzending en Zegen

Muziek


