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Orgelspel
Variaties over lied 90a: O God, die droeg ons
voorgeslacht

Gebed
God, goede God.
u biedt ons de kans uw goedheid te delen.
In uw licht zien we dat alles anders kan,
en zo zeggen we:
Heilige God,
heilig en krachtig,
heilig en onsterfelijk,
ontferm u over ons.
U bent het woord achter alle woorden,
de kalmte in het hart van de orkaan,
de energie die de schepping draagt.
U bent daar,
in de pijn achter de tranen,
in de lach in de ogen,
in het verlangen in het hart.
U deelt dat allemaal,
en u geeft ons nog veel meer.

Openingsvers (allen staan)

Open ons daarom, God,
met onze opgesloten levens,
met onze ingestudeerde gedachten,
met onze voorspelbare gebeden.

Weg die verder gaat dan waar wij kunnen komen,
Waarheid die achter elk mysterie verborgen ligt,
Leven dat zich deelt in al wat leeft,
a: Wij prijzen u.

Open ons voor de diepten die we nog niet kenden,
voor de waarheden die we steeds vermeden,
voor de paden die we niet gegaan zijn,
voor de schoonheid die we nog nooit bewonderden.

Zalf voor elke wond,
Hersteller van alle gebrokenheid,
Vroedvrouw van een betere toekomst,
Wij prijzen u.

En open ons voor Jezus,
die alles bij elkaar houdt, in uw naam,
om ons de vrijheid te geven.
Amen.

Inleiding op de viering

Grond van alle bestaan,
Rechter van alle volken,
Geweten van het heelal,
Wij prijzen u.
Maker, Verlosser,
Hartsvriendin, Metgezel,
Verbinder, Inspirator,
God alle namen te boven:
Wij prijzen u.
Psalm 8: 1, 3, 6

Psalm 67: 1, 3
Numeri 6: 22-27
De HEER zei tegen Mozes: 23‘Zeg tegen Aäron en zijn
zonen dat zij de Israëlieten met deze woorden moeten
zegenen: 24“Moge de HEER u zegenen en u
beschermen, 25moge de HEER het licht van zijn gelaat
over u doen schijnen en u genadig zijn, 26moge de
HEER u zijn gelaat toewenden en u vrede geven.”
27Als zij mijn naam over het volk uitspreken, zal ik de
Israëlieten zegenen.’
Lied 275
Lucas 2: 21
Toen er acht dagen verstreken waren en hij besneden
zou worden, kreeg hij de naam Jezus, die de engel had
genoemd nog voordat hij in de schoot van zijn moeder
was ontvangen.
v:
a:

Het woord van God voor de mensen van God!
Wij danken God!

Lofzang

Lied: 305
Bij het uiteengaan

Gedichten
Zie bij lied 926 in het liedboek
Stilte
Lied 925 (3x)
Gebeden
Omdat u, God, van de wereld houdt,
omdat u in Jezus voet op aarde hebt gezet,
durven we u te bidden:
God, zend uw geest,
Vernieuw het leven van deze aarde.
Dat de woorden van uw oude boek
zich verbinden met het leven van de wereld nu,
dat de dringende oproep van Jezus
onze terughoudendheid overwint:
God, zend uw geest,
Vernieuw het leven van deze aarde.

Is het waar dat God van de wereld houdt?
Amen, dat is waar!
Is het waar dat God van alle mensen houdt?
Amen, dat is waar!
Is het waar dat God alle dingen nieuw zal maken?
Amen, dat is waar!
Kom op, laten we dan op weg gaan,
als mensen die God heeft geroepen,
om getuigen te zijn van de liefde en de gerechtigheid
van de hemel,
bakens van licht,
tekens van verandering,
want daaruit bestaat Gods koninkrijk.
Amen.
Zegenlied 426
Wietske zingt het eenmaal voor zonder orgel.
We zingen het daarna tweemaal met z’n allen.
Orgelspel
Der Tag, der ist so freudenreich –
J. S. Bach (1685-1750)

Dat zij die regeren
hun harten keren tot hen over wie ze gezag hebben,
dat de bevoorrechten hun isolement verbreken
en de kwetsbaarheid zien van wie te weinig heeft:
God, zend uw geest,
Vernieuw het leven van deze aarde.
Dat zij die zonder schaamte de planeet misbruiken
zich realiseren hoe kwetsbaar ze is,
dat de pijn van wie lijden
bij wie gezond zijn het vermogen om te helen wekt,
God, zend uw geest,
Vernieuw het leven van deze aarde.
Dat onze overtuigingen en onze inzet op elkaar
aansluiten;
dat onze theorie en onze praktijk,
dat onze gebeden en onze politiek,
dat ons geloof en ons leerling-willen-zijn elkaar raken:
God, zend uw geest,
Vernieuw het leven van deze aarde.
Overtuig ons, goede God,
dat het materiële ertoe doet,
dat alles roept om verlossing.
En omdat u in Jezus
allen bestemd hebt voor verandering en vernieuwing,
help ons om te leven in dienst van uw doel.
Zo bidden we in Jezus’ naam,
Amen.

De locatiecommissie wenst u een gezegend 2019!

