Openingslied: Lied aan het licht

Voorbede en acclamatie

Eucharistieviering
Zondag
18 juli 2021

Stilte / Mededelingen / Zegenbede
Slotlied: Die mij droeg

Denkt u aan het
collectemandje
bij de uitgang?

‘Alleen of
samen?’

Of maak uw
bijdrage over
via de QR-code:

Voorganger:
Ekkehard Muth
Lector:
Reinier Ligtenberg

Woord van welkom

Muziek:
Rob Engels
Selma Peters
Wout Moerman

Kyriëlied: Om nieuw begin

Zangers uit het koor
van Stadsklooster
Mariken

De kinderen gaan naar de kindernevendienst

Koor: Dorstig dood-op roep ik jou.
Vurig was je vastbesloten toen je mij maakte.
Refrein:

Koor: Toen was je jij. Ben je nog zo?
Wil je opnieuw iets beginnen met mij? Refrein:
Koor: Jij die tot hiertoe hebt volgehouden dat het
onmoog’lijke mogelijk is? Refrein:
Gebed om vergeving – Bidden we samen:
Voor U mijn God belijd ik mijn schuld,
mijn nalatigheid en mijn tekorten.
Gij kent mij en ziet de wegen die ik ga.
Mijn daden zijn voor U niet verborgen.
Maar Gij blijft mijn God, altijd.
Uw barmhartigheid kent geen grenzen,
en eeuwig duurt uw trouw. Vergeef mij en wees mij
genadig. Richt mij weer op, vernieuw mijn kracht
en maak mij standvastig op de weg die Gij mij wijst.
Amen.

Moet ik de afgrond in, de doodsvallei,
ik zal bang zijn — Ben jij naast mij, ik zal niet
doodgaan van angst.
Jij mijn herder? Niets zou mij ontbreken.

dat wij ontvangen als genadebrood dat ons
gegeven is en blijft gegeven.

Jij hebt de tafel al gedekt — mijn spotters weten
niet wat ze zien dat jij mijn voeten wast, ze zalft
met balsem, mij inschenkt, drink maar zeg je, niets
zal mij ontbreken.

Tafelgebed: ‘Moge ons voor waar verschijnen’

Laat het zo blijven, dit geluk, deze genade,
al mijn levensdagen. Dat tot in lengte van jaren ik
wonen zal bij jou in huis.
1. Koor; 2. Allen

t. H. Oosterhuis/m. A. Oomen

Evangelie: Marcus 6, 30-34
Acclamatie: With a voice of singing
With a voice of singing declare ye this,
and let it be heard, Alleluia. Alleluia.
Declare ye this, and let it be heard, Alleluia.

Koor:
Ik zal in mijn huis niet wonen / ik zal op mijn bed
niet slapen ik zal mijn ogen niet dichtdoen / ik zal
niet rusten, geen ogenblik voordat ik heb
gevonden:
1. Koor; 2. Allen

Bereiden van de tafel
Intenties

Tussenzang: Ps. 23 – Jij mijn herder

Koorlied: De woorden die wij spraken tot elkaar

Koor:
Breng mij naar bloeiende weiden,
doe mij liggen aan vlietend water
dat mijn ziel op adem komt,
dat ik de rechte sporen weer kan gaan
achter jou aan.
Jij mijn herder? Niets zou mij ontbreken.

Breken en delen
U mag door het middenpad naar voren komen, eerst
de mensen die links zitten, daarna de mensen die
rechts zitten.Neem een bakje met het brood erin en
ga via de zijkant weer terug naar uw plaats. Als
iedereen weer zit eten we gezamenlijk het
brood.Neem het bakje mee naar huis, dan hoeft
niemand het op te ruimen.

Overweging

Lezing: Jeremia 23, 1-6
1. Koor; 2. Allen

Onze Vader / Vredeswens: Vrede voor jou

Communielied: Ik zal niet rusten

Openingsgebed
Lofzang: With a voice of singing
With a voice of singing declare ye this,
and let it be heard, Alleluia.
Declare ye this, and let it be heard, Alleluia.
Utter it even unto the ends of the earth.
The Lord hath delivered his people, Alleluia.
O be joyful in God, all ye lands,
O sing praises to the honour of his name,
make his praise to be glorious.
With a voice of singing declare ye this,
and let it be heard, Alleluia. Alleluia.
Declare ye this, and let it be heard, Alleluia.

t. H. Oosterhuis/m. T. Löwenthal

De woorden die wij spraken tot elkaar,
haastige harde lieve onverstane,
de nacht die wij verzwegen voor elkaar,
de bange dromen, de doorluchte wanen,
de dagen die wij gingen met elkaar
in donker woud door schaduwlichte lanen.

Koor:
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:
1.Koor; 2. Allen

De mensen die wij werden een voor een spelende
handen helderziende ogen lichamen stromend
water steen en been vurige zielen vonken
mededogen die ene die wij zijn en anders geen die
anderen die wij nog worden mogen.
Dit niets dat overleeft ternauwernood dit alles dat
ik ben in vrees en beven dit enig hier-nu tegen
doem en dood dit korte lichte lange eigen leven

t. H. Oosterhuis/m. T. Löwenthal

