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Samengesteld door Kees Kok
1. Wees hier aanwezig (VL 500, Löwenthal)
Wees hier aanwezig, woord ons gegeven.
Dat ik U horen mag met hart en ziel.
Wek uw kracht en kom ons bevrijden.
Woord ons gegeven, God in ons midden,
toekomst van vrede, wees hier aanwezig.
Uw wil geschiede uw koninkrijk kome.
Zie ons, gedoog ons, laat ons niet vallen.
Wek uw kracht en kom ons bevrijden.
Dat wij niet leven, gevangen in leegte.
Dat wij niet vallen terug in het stof.
Zend uw geest, dat wij worden herschapen.
Wek uw kracht en kom ons bevrijden
Dat wij U horen, dat wij U leven.
Mensen voor mensen, alles voor allen,
Dat wij volbrengen uw woord, onze vrede.
Wek uw kracht en kom ons bevrijden.

2. Voorlezing uit Dit zijn de woorden (Deuteronomium), 30:11-16 (vertaling: Alex
van Heusden (lector) en Huub Oosterhuis)
3. Gij wacht op ons (VL 505; Huijbers)
Gij wacht op ons
totdat wij opengaan voor U
wij wachten op uw woord
dat ons ontvankelijk maakt.
Stem ons af op uw stem
op uw stilte.

4. God in zijn woord
5. Deze woorden (VL 516; Löwenthal)
Deze woorden aan jou opgedragen
hier en heden prent ze in je hart,
berg ze in het binnenste van je ziel,
leer ze aan je kinderen, herhaal ze,
thuis en onderweg, waar je ook bent
als je slapen gaat en als je opstaat.

Deze woorden aan jou toevertrouwd:
bind ze als een teken aan je hand,
draag ze om je voorhoofd als een snoer
ter gedachtenis, vlak op je ogen.
Grif ze in de stijlen van je deur
schrijf ze in de palmen van je hand.
Dat vermeerderen je levensdagen
en de jaren van je zoons en dochters.
Dat je bloeien zult en niet verwelken,
bomen aan de bron. Hoor Israël.
Deuteronomium 6, vers 4-9

6. Navolging
7. Die de aarde boetseerde (VL 696, Löwenthal)
Die de aarde boetseerde, grondvestte, vasthoudt,
die haar niet geschapen heeft als een chaos,
maar opdat zij ingericht en bewoond wordt –
die niet heeft gesproken in het geheim,
niet gezegd heeft `zoek mij maar in de leegte',
maar `hier ben Ik, woon hier onder mijn woord'.
Hij zegt: God? Ik God, Ik zal, en geen ander.
Ik spreek recht, trouw, waarheid, woorden die werken:
Licht, en zie: licht! Water! – dorst naar dat water.

8. Alle denkbare (uit: Stilte zingen, p. 523)
9. De avond komt met droefheid (Psalm 30, vrij, Oomen)
De avond komt met droefheid,
met vreugde de nieuwe dag.
Jij hebt mij omhoog getrokken
diep uit de afgrond, ik werd
al tot de doden gerekend.
Ik was overmoedig – gelukkig,
mij zal niets gebeuren, dacht ik.
Wie keerde zich af van wie
dat ik wankelde, viel?
Ik heb je geroepen, gesmeekt:
wat heb jij eraan als ik doodga
en in een graf word gelegd?
Heeft stof en as een stem,
zal een dode je zingen?

Toen heb je mijn wanhoopstranen
veranderd in tranen van lachen.
Ik ging in rouw, jij hebt mij
gekleed in blinkend wit.
En nu zing ik dit lied:
Dank je, dat ik weer leef.
En zwijgen zal ik niet
over al wat geschiedde.
Want zwijgen kan ik niet.
De avond komt met droefheid,
met vreugde de nieuwe dag.
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