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Openingslied
Hier met elkaar
t. Christel Bakker, m. Ruud Luttikhuizen

In deze ruimte, hier met elkaar,
komen wij samen in woord en gebaar,
delen wij samen met groot en met klein,
ervaren de liefde in samen zijn.
Door deze deuren, hier met elkaar
vinden wij rust in woord en gebaar
luist’ren met aandacht naar een verhaal
bidden met woorden in eigen taal.
In deze ruimte, hier met elkaar
zoeken wij troost in woord en gebaar
zien wij de heelheid, houdt uitzicht stand
voelen wij vrede aan onze kant.
Aansteken van de paaskaars
Welkom en inleiding
Aandacht voor lief en leed.
Acclamatie: Kostbaar
t: Jesaja 43, m: Marijke van der Ouderaa

Kostbaar, zegt God,
ben jij in mijn ogen,
Ik heb je lief.
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Lezing: Mattheus 20, 1-16
Acclamatie
Herschep ons hart
t. H. Oosterhuis, m. T. Löwenthal

Herschep ons hart, heradem ons verstand,
dat wij elkaar behoeden en doen leven.
Maak ons tot uw gemeente.
Wees de stem die ons geweten wekt.
Verberg U niet! Verberg U niet!
Overweging
Muziek van Ruud.
We spreken ons geloof uit.
Ik geloof in het goede
ook al worden zoveel mensen door het kwade geteisterd.
Ik geloof in de liefde
ook al worden ruzies in stand gehouden
en haat gecultiveerd.
Ik geloof dat God
het oerbeginsel is van het goede en de liefde.
God is niet de goede mens
maar in elk goed mens komt hij naar ons toe.
God is niet de bloem
maar in elke bloem is hij voorbijgegaan.
In alles wat leeft
heeft God een spoor van haar liefde achtergelaten.
3

In elk grassprietje,
en daar waar mensen het goed maken met elkaar
ontdek ik haar aanwezigheid.
Gebed bij de tafel
V. Hij, die ons zoveel leerde, Jezus van Nazareth,
Hij gaf zich met hart en ziel aan wat God bedoelde
maar toch, het leek soms roekeloos,
hoe Hij de kant koos van de onreinen,
de armen, de onderdrukten
en rechtelozen.
Openlijk steunde Hij wat goed was
en Hij verzette zich tegen alles,
wat mensen het leven onmogelijk maakte.
Allen: Tegen leiders en priesters kwam Hij in opstand,
omdat zij Gods Naam miskenden
en oog om oog en tand om tand,
hen meer bezig hield,
dan vergeven en vergeten.
V: Toen het Hem duidelijk werd,
dat men Hem uit de weg wilde ruimen,
kroop Hij niet weg en vluchtte Hij niet.
Ergens op een zolder ging Hij met zijn mensen
nog één keer aan tafel.
Allen: Daar heeft Hij met hen voor het laatst
het brood gebroken, de wijn gedeeld
en heeft Hij zijn bange vrienden
uit de grond van zijn hart beloofd:
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eens zullen wij samen
in het huis van de Vader
weer met elkaar eten en drinken,
overvloed voor iedereen!
V: Vernederd en gemarteld, is Hij tenslotte
voorgoed tot zwijgen gebracht,
maar zijn stem blijft klinken
want dood is Hij,
maar méér dan ooit leeft Hij,
door alle mensen die dit brood en deze wijn
met elkaar blijven delen.
Onze Vader die in de hemel zijt
geef mij een plek op aarde
waarvan de naam mij heilig is.
een goede wereld die mijn huis is,
een plek die mijn spelend kind ruimte geeft, waar dan ook.
Geef mij een plek waar het koren groeit voor mijn brood,
waar de wind in de bomen en het vuur in huis,
vergeving is van alle schuld,
zoals ook ik vergiffenis ben voor dat stukje aarde
dat zonder mij braak zou liggen,
een plek die mij niet in verzoeking brengt
en die mij verlost van angst.
Amen
Vredewensen
De vrede komt
t. Thomas Laubach, m. Thomas Quast

De vrede komt op zachte voeten,
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de vrede komt met witte vlaggen,
met open handen komt de vrede,
komt de vrede, de vrede komt.
Breken en delen.
Lied: Omarmen
t: Christel Bakker, m: Ruud Luttikhuizen

Omarm de zwakken, de kleinen van geest.
Omarm de doden, herinnering aan wat is geweest.
Omarm de zieken, de naakten, de vreemden.
Omarm de verdwaalden en de ontheemden.
Kom laat je zien met open handen,
kom laat je zien, treed mij tegemoet,
met oog voor mijn naasten, gebaar van verbinding,
kom laat je zien, treed mij tegemoet
Omarm de verschopten, van generlei waarde.
Omarm de rechtvaardigen, ‘t geweten der aarde.
Omarm vriend en vijand, je bestemming, je lot.
Omarm de schepping, creatie van God.
Kom laat je zien met open handen,
kom laat je zien, treed mij tegemoet,
met oog voor mijn naasten, gebaar van verbinding,
kom laat je zien, treed mij tegemoet
Omarm de sterken, die de wereld bepalen.
Omarm de armen, die de morgen niet halen.
Omarm heel de mensheid, gevangen of vrij.
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Omarm al het leven, in elk getij.
Kom laat je zien met open handen,
kom laat je zien, treed mij tegemoet,
met oog voor mijn naasten, gebaar van verbinding,
kom laat je zien, treed mij tegemoet.
Zie naar mij om.
Voorbeden
Zegenbede
Slotlied
Samen op weg

(Mel. Zomaar een dak)

Samen op weg, zoekend naar liefde,
naast ieder ander willen staan.
Want kan een mens, zonder die ander
vreugde en vriendschap ondergaan?
Zo moeten mensen zijn voor elkaar:
een steun, een toeverlaat,
die niet verloren gaat.
Samen op weg, zoekend naar leven,
speurend naar licht en dageraad,
mensen vol hoop, sterk en gedreven,
zorgzaam en goed in woord en daad,
niemand alleen en allen tezaam,
zo gaat de boodschap voort
gezien, gevoeld, gehoord
Mededelingen.
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