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Denkt u aan het
collectemandje
bij de uitgang?
Of maak uw
bijdrage over
via de QR-code:

‘De stille stem
van de
waarheid’
Voorganger:
Joost Koopmans, osa

t. H. Oosterhuis/m. A. Oomen

Lector:
Miek Altorf
Muziek:
Marie-Cecile Rossen
Jelle Hoksbergen
Rob Engels

U die ons in uw handen houdt,
die ons de aarde toevertrouwt,
doe ons vandaag beleven
(wat wordt gezegd, gehuild, vermoed:)
dat ieder zingen bidden moet
om vol en vrij te leven.
U brengt ons aan onszelf voorbij
U maakt ons anders dan wij zijn,
U maakt ons tot een wonder.
Want niet ten dode leven wij
maar voor het leven licht en vrij,
een lied in onze monden.
Raak ons dan met uw adem aan,
nu wij hier zingend voor U staan
en om uw adem bidden.
In onze ogen breng uw licht,
geef ons vandaag een nieuw gezicht,
kom in ons mensenmidden.
t. Michaël Steehouder/m. Chris Fictoor.

Proloog
Woord van welkom

Communielied: Aan de schoonheid

Gebed om vergeving – Bidden wij samen
Nu deze dienst begint leg ik mijn wapens af.
Hier is het masker dat mijn gezicht vervormde,
dat mij sterk deed lijken, mijn zwakheden verborg.
Hier zijn de pijlen, mijn stekels, waarmee
ik mensen doorprikte en hier mijn pantser en
schild.
Ze gaven me veiligheid, maar brachten ook
isolement. Niet in deze wapens schuilt onze kracht.
Ware kracht komt boven, waar in ons midden
ruimte ontstaat voor U, de Zachtmoedige !
Breng ons bijeen, verzamel ons toch.
Laat uw Geest ons wapen zijn. Amen.
Gebed
Lofzang: Laudate Dominum
t. H. Oosterhuis/m. A. Oomen

Evangelie: Johannes 18: 33-37
Acclamatie

Lezing: Verhaal Megan Rice

Overweging

Tussenzang: Ps. 1 – Goed is dat je niet doet wat slecht is

Geloofsbelijdenis
Bereiden van de tafel
Intenties
Tafelgebed: ‘Gij die de stomgeslagen mond verstaat’
Onze Vader
Vredeswens

Melodie A:
Gekend bemind vanwaar zijt gij van eindeloos en
zo vlakbij als zwarte blauwe rode grijze mensen
zijn.
Melodie B:
In mensen sterft gij dood na dood in mensen kiemt
gij tot nieuw leven wie heeft ons u gegeven
witwaterwel genadebrood.
Melodie A:
Oh schoonheid uw verweerd gezicht weerspiegelt
nog het eerste licht het alle dagen fonkelnieuwe
licht van licht 2x
t. H. Oosterhuis/m. A. Oomen

Voorbede en acclamatie

Breken en delen

