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Welkom
(Thuis kunt u alle liederen meezingen)
Openingslied: ‘Ik sta voor U in leegte en gemis’ (LB 942)
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Bemoediging:
L:
God die van mensen houdt,
wij komen met onszelf bij u.
Met alles wat we hebben
en met alles wat we missen.
Met alles wat ons lukte
en met alles waarin we faalden.
Help ons ons leven opnieuw te bezien
in het licht van Uw goedheid.
Leer ons te onderscheiden
wat wezenlijk is en wat niet.
Maak ons bescheiden
en tegelijkertijd ook vrijmoedig.
Geef ons een hart om van mensen te houden,
van anderen zo goed als van onszelf.
A: Amen.
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Schuldbelijdenis:
L:

Laat uw aangezicht over ons lichten,
Heer, onze God, en keer U tot ons:
dat wij mogen worden wat wij in uw ogen zijn.

A: Breng in ons tot leven
wat nog in het verborgene is
en groeit in pijn.
L:

Zie niet onze zonden
maar laat ons opengaan in liefde en wijsheid
in vergevingsgezindheid en geduld.

A: Laat ons tot ons recht komen,
zodat gezien mag worden
wat geen oog heeft gezien
en in geen mensenhart tot leven kwam.
L:

Om alles wat leeft, God, geeft Gij het leven.

A: Om alles wat bestaat, God,
wilt Gij het bevestigen.
Geef ons een gezicht
gevormd naar uw beeld.
Kyrië:
L:

U roep ik, Heer, haast U en help mij,
luister toch nu ik luid tot U roep.
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L:

Laat mijn hart niet ingaan op het kwade,
geen daden van boosheid verrichten.

Kyrie….
L:

Mijn ogen zijn op U gericht,
bij U zoek ik mijn toevlucht.

Kyrie….
Gloria: Zingt van de Vader PP 43

2. Zing van de Zoon, het licht voor onze ogen,
bron van geluk voor wie Hem wil geloven:
luister naar Hem het woord van alzo hoge: houd Hem in ere!
3. Zing van de Geest, de adem van het leven,
duurzame kracht die mensen wordt gegeven.
Waar wij ook gaan, wij hebben niets te vrezen: houd Hem in ere!
Groet
Gebed
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Eerste lezing: Genesis 22, 1-18
Lied: ‘Houd mij in leven’ (Psalm 25, PP 111, LB 25b)
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Evangelielezing: Marcus 9, 2-10
Acclamatie: ‘Wek mijn zachtheid weer’ (LB 925)

Overweging
Bach, Cantate Nun komm, der Heiden Heiland BWV 61
https://youtu.be/MzWJsRjanC4, (9.30 – 15.15)

4. Recitatief (B)
»Siehe, ich stehe vor der Tür und
klopfe an.
So jemand meine Stimme hören wird
und die Tür auftun,
zu dem werde ich eingehen
und das Abendmahl mit ihm halten
und er mit mir.«

Zie, ik sta voor de deur en klop
aan.
Als iemand mijn stem hoort
en de deur open doet,
dan zal ik bij hem binnenkomen
en de maaltijd met hem houden
en hij met mij (Openbaring 3:20).
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5. Aria (S)
Öffne dich, mein ganzes Herze,
Jesus kömmt und ziehet ein.
Bin ich gleich nur Staub und Erde,
will er mich doch nicht verschmähn,
seine Lust an mir zu sehn,
daß ich seine Wohnung werde.
O wie selig werd' ich sein!

Open je, heel mijn hart,
Jezus komt en neemt zijn intrek.
Ook al ben ik enkel stof en aarde,
hij acht mij toch niet te min
om zijn ogen op mij te slaan:
ik mag zijn woning worden.
O hoe gelukkig zal ik zijn!

Voorbede, telkens beantwoord met : ‘Heer, onze Heer, wij bidden U
(PP 58)
Onze Vader
Vredewens
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Gezongen Tafelgebed: ‘De tafel van samen.’

2

Wij delen, wij delen gewoon het daaglijks brood.
Dit brood houdt ons in leven,
door God is het gegeven.
Wij delen, wij delen gewoon het daaglijks brood,
en denken aan Jezus, zijn lijden, zijn dood.
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De tafel van samen, de tafel van het goed,
daar wordt de wijn geschonken
en mondjesmaat gedronken.
De tafel van samen, de tafel van het goed,
daar vind wij vrede, in overvloed.
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Wij vieren de maaltijd, wij vieren samen feest.
Hier durven wij te dromen
dat alles goed zal komen.
Wij vieren de maaltijd, wij vieren samen feest
in naam van de Vader, de Zoon en de Geest.

Delen van brood en wijn
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Gebed
Slotlied: ‘Gij zijt in glans verschenen’ (LB 543)

2.Uw marteling, uw lijden, in aller wereld nood,
uw kruisgang door de tijden, uw dagelijkse dood:
Het straat voor onze ogen, het glanst uit alle pijn.
Aan haat en hoon onttogen blijft Gij onz' glorie zijn!
3.Gij zijt in glans verschenen, verschenen voor altijd.
Gij wilt uw kruis ons lenen als licht van eeuwigheid.
Geen ondergang kan dreigen of heerlijk rijst uw beeld
en doet ons mee ontstijgen in glans die alles heelt
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Zegenbede: “De levende zegene en behoede U’

Wegzending
Muziek
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