
Stilte / Mededelingen / Zegenwens 

Slotlied: Van grond en vuur  

Koor en allen: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Koor: 
Volk dat in duisternis gaat, mensen met stomheid 
geslagen, het zal geschieden, zegt Hij, dat zij weer  
glanzen als nieuw. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Koor: 
Niet meer beklemd en verdeeld,  niet meer in 
woorden gevangen een en gekend en bevrijd 
eindelijk mens zal ik zijn. 

 
 
 
 
 

Koor: 
Daar staat de stoel van het recht, daar zal staan de 
tafel der armen, dan is de dag van het lam, zie, ik  
kom haastig, zegt Hij. 
Koor en allen: Van grond en vuur... (zie boven)  

Openingslied: Onstilbare tonen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

t. H. Oosterhuis/m. T. Löwenthal 

Aansteken van de regenboogkaarsen 

Proloog 

Woord van welkom 

Kyrie: Stilte nu. Voor U.  
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Koor: 
Hoor dan. Hoor dan wie?   Mij – wie mij?                                                                                                                                             
Die deze mens ben die hier neerligt nietig schuld 
beladen die wil opstaan                                         
ander mens wil zijn nieuw ik.  Stilte nu…… 

t. H. Oosterhuis / m. A. Oomen 

Gebed om vergeving 

Ik versta onder liefde – H. Oosterhuis 

Lofzang: De boom is de aarde dankbaar 

De boom is de aarde dankbaar 
dat hij diep in haar wortelt. 
De vogel is dankbaar de boom 
dat hij hoog in hem nestelt. 
Dankbaar het water de wolken 
dat het mag vallen en stromen: 
en de mensen dat zij het drinken 
dat wij nog leven dat het nog stroomt  
dat wij het drinken 
dat wij nog leven dat het nog stroomt  
dat wij het drinken. 
 
De zon is de wereld dankbaar 
dat zij zó naar hem uitziet. 
De mensen zijn dankbaar de zon 
dat hij rood uit de nacht komt. 
Dankbaar het koren de akker 
dat het mag kiemen en dragen: 
en hun kinderen dat ze het eten 
dat wij nog leven dat het nog draagt 
dat wij het eten 
dat wij nog leven dat het nog draagt  
dat wij het eten. 
 
Oh mensheid, begroet de liefde 
dat wij heden nog leven. 
Zaai sterren van liefde, een tuin 
waar jij morgen zal leven. 
Liefde je bed en je tafel 
dat het mag lukken en duren: 
en de sterren dat zij het zingen 
dat wij nog leven dat het nog duurt  
dat wij het zingen 
dat wij nog leven dat het nog duurt  
dat wij het zingen. 

 t. H. Oosterhuis/m. A. Oomen 

Gedicht: Zij was er ineens   

Tussenzang: Wek mijn zachtheid weer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lezing: 1 Korinthiërs 13  

Acclamatie: Hoor. Maar ik kan niet horen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Overweging 

Bereiden van de tafel / Collecte 

Instrumentaal intermezzo 

Intenties 

Tafelgebed: ‘Gij die geroepen hebt: licht’ 

Onze Vader 

Vredeswens: Vrede voor jou 

Breken en delen 

Instrumentaal intermezzo 

Communielied: Look at the word 

Look at the world,  everything all around us. 
Look at the world and marvel every day. 
Look at the world, so many joys and wonders. 
So many miracles along our way. 

Refrein: Praise to thee, o Lord for all creation. 
Give us thankful hearts, that we may see. 
All the gifts we share and every blessing, 
all things come of thee. 

Look at the earth, bringing forth fruit and flower. 
Look at the sky, the sunshine and the rain. 
Look at the hills, look at the trees and mountains, 
valley and flowing river, field and plain. Refrein: 
 
Think of the spring, think of the warmth of 
summer,  
bringing the harvest before the winters cold. 
Everything grows,  everything has a season, 
till it is gathered to the Father’s fold. Refrein: 
 
Every good gift, all that we need and cherish 
comes from the Lord in token of his love. 
We are his hands, stewards of all his bounty. 
His is the earth and his the heavens above. Refrein: 
t. en m. John Rutter 

 

Alles is liefde  

Voorbede en acclamatie 
Neem mij aan zoals ik ben. Zuiver uit wie ik zal zijn.  
Druk uw zegel op mijn ziel en leef in mij. 


