In mij zingt een Lied 14 juni
Muziek: 'Aria di Presto' Telemann
Welkom
1. De vreugde voert ons naar dit huis,
waar ’t woord aan ons geschiedt.
God roept Zijn naam over ons uit
en wekt in ons het lied.
4. Onthul ons dan Uw aangezicht,
Uw naam, die met ons gaat
en heilig ons hier met Uw licht,
Uw voorbedachte raad.

3. Zal dit een huis, een plaats zijn waar,
de hemel open gaat,
waar Gij ons met Uw eng’len troost,
waar Gij U vinden laat.
5. Dit huis slijt met ons aan de tijd,
maar blijven zal de kracht,
die wie hier schuilen verder leidt,
tot alles is volbracht.

Aansteken paaskaars met de woorden van vers vier nogmaals uitgesproken.
Zingen: Zing voor de Heer een nieuw gezang ‘NLB 655: 1

2 Hij gaat u voor in wolk en vuur,
gunt aan uw leven rust en duur
en geeft het zin en samenhang.
Zingt dan de Heer een nieuw gezang!

3 Een lied van uw verwondering
dat nòg uw naam niet onderging,
maar weer opnieuw geboren is
uit water en uit duisternis.

Lezen: psalm 98
Start vraaggesprek:
Er zijn in de laatste tientallen jaren veel nieuwe liederen geschreven. Wat is nou een lied dat jou aanspreekt? En
waarom?

Zingen ‘Omdat Gij het zijt

Gij die geroepen hebt ‘licht’
en het licht werd geboren,
en het was goed, het werd avond en morgen,
tot op vandaag.
Gij die geroepen hebt ‘o mens’ en wij werden geboren,
Gij die mijn leven zo geleid hebt tot hiertoe
dat ik nog leef.
Omdat Gij het zijt groter dan ons hart,
die mij hebt gezien eer ik werd geboren
Gij die liefde zijt, diep als de zee,
flitsend als weerlicht, sterker dan de dood,
laat niet verloren gaan één mensenkind.
Gij die geen naam vergeet, geen mens veracht,
laat niet de dood die alles scheidt en leeg maakt,
laat niet de tweede dood over ons komen.
Omdat Gij het zijt groter dan ons hart,
die mij hebt gezien eer ik werd geboren
Voor allen die gekruisigd worden
wees niet niemand,
wees hun toekomst ongezien.
Voor mensen die van U verlaten zijn,
voor allen die hun lot niet kunnen dragen,
voor hen die weerloos zijn
in de handen van de mensen.
Voor uw naamgenoten in ons midden:
vluchtelingen, vreemden,
wees niet niemand.
Voor hen die kracht uitstralen,
liefde geven, recht doen,
dat zij staande blijven in ons midden.
Omdat Gij het zijt groter dan ons hart,
die mij hebt gezien eer ik werd geboren
Gij die tegen alle schijnbaar noodlot in ons vasthoudt,
Gij die vreugde schept in mensen,
Gij die het woord tot ons gesproken hebt
dat onze ziel vervult;
laat ons niet leeg en verloren en zonder uitzicht,
doe ons open gaan voor het visioen van vrede
dat sinds mensenheugenis ons roept.
Omdat Gij het zijt groter dan ons hart,
die mij hebt gezien eer ik werd geboren
Verhaast de dag van uw gerechtigheid.
Zie het niet langer aan,
dat her en der in deze wereld
mensen gemarteld worden,
kinderen gedood,
dat wij de aarde schenden
en elkaar het licht ontroven.
Zoals een hert reikhalst naar levend water,
doe ons zo verlangen naar de dag dat wij,
nu nog verdeelde mensen,
in uw stad verzameld zijn,
in U verenigd en voltooid,
in U vereeuwigd.
Gedenk uw mensen dat zij niet vergeefs geboren zijn.
Omdat Gij het zijt groter dan ons hart,
die mij hebt gezien eer ik werd geboren

Vervolgvraaggesprek, maar nu andersom
Laten we dat lied zingen: Dan zal ik leven! ZZZ 723
Het zal in alle vroegte zijn als toen
De steen is weggerold
Ik ben uit de grond opgestaan
Mijn ogen kunnen het licht verdragen
Ik loop en struikel niet
Ik spreek en versta mijzelf
Mensen komen mij tegemoet
Wij zijn in bekenden veranderd
Het zal in alle vroegte zijn als toen
De ochtendmist trekt op
Ik dacht een dorre vlakte te zien
Volle schoven zie ik
Lange halmen, aren
Waarin de korrel zwelt
Bomen omranden het bouwland
Heuvels golven de verte in
Bergopwaarts en worden wolken
Daarachter, kristal geworden, verblindend
De zee die haar doden teruggaf
Wij overnachten in elkaars schaduw
Wij worden wakker van het eerste licht
Alsof iemand ons bij naam en toenaam heeft geroepen
Dan zal ik leven!
Vervolg: met elkaar in gesprek over wat het met ons doet als we niet meer mogen zingen in de dienst. Of, wat
betekent muziek en zingen voor ons?
Zingen: Eens als de bazuinen klinken – NLB 769: 1, 5
Gebed in wisselspraak n.a.v. NLB 684
Uit het wachten komt de vonk
Kom, Geest van boven, kom;
Uit het ruisen komt de rust
Kom, Geest van boven, kom;
Uit de stilte komt het lied
Kom, Geest van boven, kom;
Bevestig ons, en wees de vonk, de rust, het lied.
In het branden is het vuur
Kom, Geest van boven, kom;
In verlies is het geschenk
Kom, Geest van boven, kom;
In het breken het bestaan
Kom, Geest van boven, kom;
En wees ons door geloof het vuur, geschenk, bestaan.

Slotlied: Wij leven van de wind’ NLB 687: 1, 2 & 3
1 Wij leven van de wind
die aanrukt uit den hoge
en heel het huis vervult
waar knie‰n zijn gebogen,
die doordringt in het hart,
in de verborgen hof,
en uitbreekt in een lied
en opstijgt God ten lof.

2 Wij delen in het vuur
dat neerstrijkt op de hoofden,
de vonk die overspringt
op allen die geloven.
Vuurvogel van de vloed,
duif boven de Jordaan,
versterk in ons de gloed,
wakker het feestvuur aan.

3 Wij teren op het woord,
het brood van God gegeven,
dat mededeelzaam is
en kracht geeft en nieuw leven.
Dus zegt en zingt het voort,
geeft uit met gulle hand
dit manna voor elk hart,
dit voedsel voor elk land

Zegen met de woorden van ‘Uit uw verborgenheid’ – NLB 500: 5

Zingen Hoe groot zijt gij

O Heer mijn God, wanneer ik in verwondering
de wereld zie, die U hebt voortgebracht
Het sterrenlicht, het rollen van de donder
heel dit heelal, dat vol is van uw kracht
Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God
Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij
Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God
Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij
Als ik bedenk, hoe Jezus zonder klagen
tot in de dood gegaan is als een lam
Sta ik verbaasd, dat Hij mijn schuld wou dragen
en aan het kruis mijn zonde op zich nam
Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God
Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij
Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God
Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij
Als Christus komt met majesteit en luister
brengt Hij mij thuis, hoe heerlijk zal dat zijn
Dan zal ik vol aanbidding voor Hem buigen
en zingt mijn ziel: o Heer, hoe groot zijt Gij
Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God
Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij
Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God
Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij

