Openingslied: Scheur toch de wolken

Communielied: Woord dat ruimte schept

Viering
Zondag
28 november 2021

Denkt u aan het
collectemandje
bij de uitgang?

Voorbede en acclamatie

Of maak uw
bijdrage over
via de QR-code:

‘Dat een nieuwe
wereld komen
zal’

Voorganger:
Ekkehard Muth

Jezus, U bent het licht in ons leven, laat nimmer toe dat
het duister tot mij spreekt. Jezus, U bent het licht in ons
leven, open mij voor Uw liefde, o Heer.

Lector:
Rikie WillemsPeulings

Stilte / Mededelingen / Zegenbede
Slotlied: Het lied van de verlossing die nabij is

Voor tekst zie beamer

Muziek:
Rob Engels
Selma Peters
Wout Moerman
Zangers uit het koor
van Stadsklooster
Mariken

Een vloed van tranen komt tot U.
Bloed uit de aarde roept tot U.
Al uw verworpen kind'ren staan
op uit hun graf en zien U aan.
Mocht het toch waar zijn dat Gij hoort.
Dat niet vergeefs dit mensenwoord,
o God sinds mensenheugenis,
dat niet vergeefs dit lijden is.
Mochten wij zien dat Gij bevrijdt,
dat Gij geen god van doden zijt.
Breek door de blinde muur en kom.
Scheur toch de wolken weg en kom.
t. H. Oosterhuis/m. Augsburg 1666

Woord van welkom
Kyriëlied: Bomen schreeuwen niet
1.Koor; 2. Koor en Allen:

Koor:
Enkel in mensen zijn monden gesneden,
harten gedompeld, opdat hij kan huilen,
slaan met lippen zwart van ontzetting man, vrouw, koppen: bonk tegen de muur,

Lichtlied: Dat een nieuwe wereld komen zal

Lezing: Jeremia 33,14-16
Tussenzang: Om te zien een nieuwe aarde

Koor en allen:

Koor:
Nu, daar, dan elders, altijd hier,
weent om haar zonen de moeder,
weent de gerechte om zijn broeders,
omdat zij niet meer zijn.
Koor en allen:

t. H. Oosterhuis/m. T. Löwenthal

Evangelie: Lucas 21,25-28
t. H. Oosterhuis/m. A. Oomen

Acclamatie: Laat komen Hij die komen zal
Overweging

De eerste kaars wordt aangestoken

Intenties
Tafelgebed: ‘Die naar menselijke gewoonte’
t.: H. Oosterhuis/m.: A. Oomen

Welkom aan de Schrift

Onze Vader
Vredeswens: Out of darkness
Breken en delen

