
Voorbede en acclamatie 

Heer onze god, wij bidden u verhoor ons 

Stilte 

Mededelingen 

Zegenwens 

Slotlied: Geef kracht geef vuur 

Geef kracht, geef vuur, geef licht, geef kleur, 
waai vol, blaas de geur in ons leven, 
kom wind, kom storm, kom kracht en vorm, 
maak sterk, steek ons aan, doe ons leven! 
Daal neer, vervul, breek in, raak aan, maak zacht,  
Heilige Geest, geef ons leven. 
 
Zachte kracht, die ons hart verwarmt  
stem die spreekt en prevelt  
als het ruisen van de wind in ons hoofd. 
Strelend licht dat in ons ontvlamt, 
ruimte die zich opent,  
Helper, Trooster die ons is beloofd. 
 
Gij doopt ons in verwarrend vuur!  
Gij raakt ons in de ziel! 
Daar waar de stilte spreekt;  
Daar waar het licht het donker breekt,  
wees aanwezig hier dit uur. 
 
Geef kracht, geef vuur, geef licht, geef kleur, 
waai vol, blaas de geur in ons leven, 
kom wind, kom storm, kom kracht en vorm, 
maak sterk, steek ons aan, doe ons leven! 
Daal neer, vervul, breek in, raak aan, maak zacht, 
Heilige Geest, geef ons leven. 
 
 

 

 
 
 

Openingslied: Kom licht 

Kom licht van het noorden de poolnacht verdrijven, 
kom over de vlakten van ijzige sneeuw. 
Kom licht in de harten opdat wij ontdooien: 
we worden weer mensen van vlees en van bloed. 
 
Kom licht van het zuiden met tropische hitte, 
met kleuren en klanken van zwarte muziek. 
Kom licht in de voeten opdat wij bewegen 
en dansend weer worden een feestelijk volk. 
 
Kom licht van het westen in kluizen verborgen, 
kom over de welvaart die koud maakt en kil. 
Daal op onze hoofden in vurige tongen, 
opdat wij weer worden van binnenuit mens. 
 
Kom licht van het oosten, van Jezus Messias, 
dat woord van de oorsprong een eeuwigheid lang. 
Kom in ons geheugen opdat wij al doende 
dat woord niet vergeten van vlees en van bloed. 

Woord van welkom 

Kyrie 

The wind blows hard against this mountain side,  
across the sea into my soul 
It reaches into where I cannot hide, setting my feet 
upon the road 
 
My heart is old, it holds my memories, my body 
burns a gemlike flame 
Somewhere between the soul and soft machine, 
is where I find myself again 
 
Kyrie eleison, down the road that I must travel 
Kyrie eleison, through the darkness of the night 
Kyrie eleison, where I'm going will you follow 
Kyrie eleison, on a highway in the light 
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When I was young I thought of growing old,  
of what my life would mean to me 
Would I have followed down my chosen road,  
or only wished what I could be 
 
Kyrie eleison, down the road that I must travel 
Kyrie eleison, through the darkness of the night 
Kyrie eleison, where I'm going will you follow 
Kyrie eleison, on a highway in the light 

Gebed om vergeving 

Lofzang: Gloria  

Gloria Gloria patri et filio 
Gloria Gloria spiritui sancto 
Sicut erat in principio et nunc et semper 
Et in saecula saeculorum. Amen.   

 
Lezing: Jesaja 58, 7-10 

Tussenzang: I have a dream 

I have a dream for all humanity 
That we may know truth and dignity 
That peace on earth becomes reality 
And that one day we’ll stand arm in arm 
hand in hand. 
Refrein: Yes, I have a dream 

A dream for all the people in the world 

That peace hope and freedom shall ring 

Yes, I have a dream 

I have a dream, a dream for all mankind 
That we may come to a place in time 
When we will know that true peace of mind 
That comes when we share when we learn 
how to care. Refrein: 

I dream that all nations shall celebrate 
That ev’ry trace of fear will be gone 
That we will join our voices in unity 
And sing freedom’s song 

Refrein: 

I have a dream, a dream for ev’ryone 
That hope will shine like the morning star 
and with the day that has just begun 
We may come to embrace the entire human race 
Refrein: 

Evangelie: Matteüs 5, 13-16 

Acclamatie: Om het geheim 

Tastend naar licht en hopend op de morgen  
vragen wij Jou die onze namen riep  
naar het geheim, naar wat ons is verborgen,  
zoeken wij Jou die licht in 't duister schiep.  
 
Tastend naar licht en hopend op de morgen  
vragen wij Jou die onze namen riep  
naar het geheim, naar wat ons is verborgen,  
zoeken wij Jou die licht in 't duister schiep.  
 
Ben Jij de onrust die ons wakker maakte,  
ben Jij de hartstocht die ons leven doet?  
Ben Jij de stilte die ons hart zo raakte,  
ben Jij de bron van liefdes eb en vloed?  
 
Tastend naar licht en hopend op de morgen  
vragen wij Jou die onze namen riep  
naar het geheim, naar wat ons is verborgen,  
zoeken wij Jou die licht in 't duister schiep.  
 
Jij die ons kent tot in ons diepste wezen,  
die ons al kende voor het eerste licht,  
in Jouw hand kunnen wij de toekomst lezen  
en in Jouw oog weerspiegelt ons gezicht.  
 
Tegen de angst en tegen het vergeten  
tegen de nacht en tegen het gemis  
is er het vreemd maar onvervreemdbaar weten;  
Jij zult er zijn, die licht in duister is.  
 

Overweging 

Bereiden van de tafel / Collecte 

Instrumentaal intermezzo 

Intenties 

Tafelgebed: ‘U, hoger dan mijn hoogste hoogte’ 

Onze Vader 

Vredeswens: De vrede komt 

De vrede komt op zachte voeten 
De vrede komt met witte vlaggen 
Met open handen komt de vrede 
Komt de vrede, de vrede komt. 

Breken en delen 

Instrumentaal intermezzo 

Communielied  

Baba Yetu - Onze Vader in het Swahili 

Baba yetu uliye (uliye!)  
huko jumbinguni,  
jina lako litu kuzwe  
milele na milele  
hehe Baba yetu uliye huko jumbinguni,  
jina lako litu kuzwe milele na milele  
 
ufalme wako uje mapenzi yako yatimizwe  
jina lamungu, baba li tu kuzwe  
litu kuzwe.. Baba, Ho baba, baba ho  
baba na ku penda, baba na ku si fu (8x)  
si fu..  

Baba yetu uliye (uliye!)  
huko jumbin guni,  
jina lako litu kuzwe  
milele na milele  
he he Baba yetu uliye huko jumbin guni,  
jina lako litu kuzwe milele na milele  


