Houd moed, heb lief!
Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Klazienaveen E.O.

Muziekintro ‘Soldier’s March’ Robert Schumann
Welkom - We ontsteken de paaskaars met de volgende woorden:
“Zoekend naar licht hier in het duister, zoeken wij U, waarheid en kracht.
Maak ons uw volk, heilig, vol luister, schijn in de donkere nacht.”
Lied ‘Zoekend naar licht hier in het duister’ NLB 1005: 2, 4 & 5
2. Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen,
zoekend naar hoop, troost in uw woord.
Spreek door ons heen tot de verdrukten,
zo wordt uw stem gehoord.
4. Zoekend naar troost zijn velen dakloos,
zoekend naar warmte zijn velen koud.
Maak ons een huis van levende stenen,
schuilplaats door u gebouwd
5. Met zoveel gaven aan ons gegeven,
voor zoveel leed, zoveel gemis.
Maak ons uw dienaars, leer ons te delen,
totdat uw rijk hier is.

Refrein:
Christus ons licht,
schijn door ons heen,
schijn door het duister.
Christus ons licht,
schijn ook vandaag,
hier in uw huis

Gedicht over moed – Mark Verhees
Angsten kent iedereen
Toch komt iedere dag en nacht
Kijk om je heen en volg je hart
nu is het moment waarop je start
aarzelingen zijn algemeen
het moment waar je op wacht
wie je ook bent, wat je ook doet
onbewust van vervlogen tijd
waar het eigenlijk om draait
zet je schrap en grijp je moed
als we verblijven in veiligheid
is het zaadje wat je nu zaait
Iedere stap met de juiste beleving
Wat je van binnen voelt en weet
zorgt voor een zinvolle beweging
trekt aan je als een magneet
en de stappen bij elkaar opgeteld
verlangend naar wat je zelf doet
is het echte verschil snel vastgesteld
kom op, toon nu kracht en moed.
Lied ‘Soms komt het donker zomaar op mij toe’
(Tekst: ds. Cort van der Linden / Melodie: de Heer heeft mij gezien en onverwacht – Huub Oosterhuis)

2. U vraagt mijn naam, geen ander mag ik zijn;
alleen met wie ik ben kom ik naar voren.
U ziet mijn zwakte, ziet mijn valse schijn,
en toch doet U uw zoete zegen horen.
Al ga ik mank, ik voel uw zonneschijn,
ik ga op weg, tot broederschap herboren.

Lezing: 1 Korintiërs 13: 1-13
Lied ‘Voor mensen die naamloos’
1. Voor mensen die naamloos, kwetsbaar en
weerloos door het leven gaan,
ontwaakt hier nieuw leven, wordt kracht
gegeven: wij krijgen een naam.
3. Voor mensen die vragend, wachtend en
wakend door het leven gaan,
weerklinken hier woorden, God wil ons horen:
wij worden verstaan.

2. Voor mensen die roepend, tastend en
zoekend door het leven gaan,
verschijnt hier een teken, brood om te breken:
wij kunnen bestaan.
4. Voor mensen die hopend, wankel gelovend
door het leven gaan,
herstelt God uit duister Adam in luister: wij
dragen zijn naam.

Overdenking
Muziek: Minuet uit Berenice- G.F. Händel
Gebed
Slotlied ‘Wat de toekomst brenge moge’

1. Wat de toekomst brengen moge,
mij geleidt des Heren hand,
moedig sla ik dus de ogen,
naar het onbekende land.
Leer mij volgen zonder vragen,
Vader wat Gij doet is goed.
Leer mij slechts het heden dragen,
met een rustig, kalme moed.

2. Heer ik wil Uw liefde loven,
al begrijpt mijn ziel U niet.
Zalig Hij die durft geloven,
ook wanneer het oog niet ziet.
Schijnen mij Uw wegen duister,
zie ik vraag U niet: waarom?
Eenmaal zie ik al Uw luister,
als ik in Uw hemel kom.

3. Waar de weg mij brengen moge,
aan des Vaders trouwe hand,
loop ik met gesloten ogen,
naar het onbekende land.

Luisterlied van toewensing van moed
Zegengebed
Lied ‘Breng ons daar waar mensen leven’
1. Breng ons daar waar mensen leven
wachtend op een woord van hoop.
Doe ons delen doe ons geven
in Uw Geest zijn wij gedoopt.
Laat uw Naam ons leven worden
rode draad in ons bestaan.
Anker vast vandaag en morgen
kracht en moed om door te gaan.

2. Breng ons daar waar mensen wonen
geef hen bij elkaar een thuis,
waar ze liefde mogen tonen,
samen delen last en kruis.
Breng ons waar de mens vergeten,
uitgesloten, zonder recht,
waar zijn kreet niet wordt geweten,
vrede niet wordt aangezegd.

In deze tijden zullen de voorganger en bestuursleden proberen telefonisch betrokken te blijven.
Mocht je behoefte hebben aan een gesprek, ziek worden of te maken hebben met overlijden, stuur
de voorganger dan gerust een email (nick_everts@live.nl) of bel 06-13815470

