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We beluisteren Händels Largo van Xerxes

Binnenkomst

Verwelkoming

We beluisteren Ave verum Corpus van W.A. Mozart

Stil gebed & begroeting

Gebed

Reyn richt het woord tot ons

We beluisteren Laudate Dominum van W.A. Mozart

We lezen uit de bijbel Pred. 12:6-7 (Bijbel in gewone taal)

6 Denk aan God, die je gemaakt heeft, want straks wordt je leven afgebroken, 
zoals een zilveren ketting of een gouden lamp breekt. Zoals een waterkruik 
in stukken valt, of het touw breekt, waaraan een emmer hangt, zo wordt je 
leven afgebroken. 7 Dan gaat je lichaam naar de aarde, waaruit je gemaakt 
bent, terug. Dan gaat je levensadem naar God, Die je het leven gegeven 
heeft, terug.

We beluisteren Panis angelicus van C. Franck

Overdenking

We beluisteren Bist Du bei Mir van J.S. Bach

Mirjam richt het woord tot ons

We beluisteren Whispering hope van Mieke Telkamp

Zacht als de stem van een engel
ademt een hoopvolle les.
Hoop met een vreedzaam karakter,
geef ons hoop en geluk.



Wacht tot de duisternis wegglijdt,
laat het tumult overgaan.
Zie de zon in haar glorie,
nadat de storm is vergaan.

Zacht gloort de hoop in de verte,
naderbij komend.
Wat een welkom geluid,
dat mijn hart verheugt.
Vreugde voor zorgen,
zacht gloort de hoop in de verte,
naderbij komend.
Wat een heerlijk geluid,
vreugdevol bonst mijn hart.
Zorgen worden vreugd,
zorgen worden vreugd.

Als in de schimmige schemering
angstige beelden ontstaan,
laat het duister verlichten
door een glanzende ster.
En als het duister ons insluit,
diep in de donkere nacht,
denk aan de glorende morgen,
en de zon ons verwarmt.

Zacht gloort de hoop in de verte,
naderbij komend:
wat een welkom geluid,
dat mijn hart verheugd!
Vreugde voor zorgen,
zacht gloort de hoop in de verte,
naderbij komend:
wat een heerlijk geluid!
Vreugdevol bonst mijn hart,
zorgen worden vreugd,
zorgen worden vreugd.

Gebed



We beluisteren Geest van hierboven van Stef Bos

Ik wil het water naar de zee zijn,
de zoden aan de dijk.
Het gevecht tegen de bierkaai, 
alles, wat onhaalbaar lijkt.

Ik wil de rots zijn in de branding
met de verbeelding aan de macht.
Wil de stilte, die vanzelf spreekt, zijn,
en het daglicht in de nacht.

Ik wil een land zijn zonder grenzen,
waar de ruimte nog bestaat.
Ik wil traag zijn als de waarheid, 
die de leugen achterhaalt.

Ik wil de moed zijn van de wanhoop,
het stilstaan van de tijd
Ik wil een sprong zijn in het duister
en de laatste strohalm zijn.

Ik wil de taal zijn van een dichter,
die zichzelf geen dichter noemt.
Het zout zijn van de aarde
en de kus, die ons verzoent.

Ik wil een land zijn zonder woorden,
gedragen door de wind
Ik wil de wereld weer leren zien
door de ogen van een kind

En met de schoonheid van de onmacht
lopen langs een eindeloze weg,
met open ogen dromen,
weerloos en toch sterk.

Ik wil het water naar de zee zijn,
de zoden aan de dijk.



Arend richt het woord tot ons

We beluisteren lied 416

Ga met God, en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen,
met Zijn raad en troost en zegen.
Ga met God, en Hij zal met je zijn.

Ga met God, en Hij zal met je zijn,
bij gevaar, in bange tijden,
over jou Zijn Vleugels spreiden.
Ga met God, en Hij zal met je zijn.

Ga met God, en Hij zal met je zijn,
in Zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God, en Hij zal met je zijn.

Ga met God, en Hij zal met je zijn,
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in Zijn Naam elkaar begroeten.
Ga met God, en Hij zal met je zijn.

Zegen

We beluisteren Dank sei Dir Herr van Arioso




