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Openingslied: Een mens te zijn op aarde (GVL 433) 1, 2, 4, 5 en 6

1. Een mens te zijn op aarde
is eens voorgoed geboren zijn,
os levenslang geboortepijn.
Een mens te zijn op aarde
is leven van de wind.

2. De bomen hebben wortels
de bomen mogen stevig staan
maar mensen moeten verder gaan
de bomen hebben wortels
maar mensen gaan voorbij

4. De mensen hebben zorgen
het brood is duur, het lichaam zwaar
en wij verslijten aan elkaar.
Wie kent de dag van morgen?
De dood komt onverwacht.

5. Een mens te zijn op aarde
is pijnlijk begenadigd zijn
en zoeken, nooit verzadigd zijn
is rusten in de aarde
als alles is volbracht.

6. Hoe zullen wij volbrengen
wat door de eeuwen duren moet
een mens te zijn die sterven moet?
Wij branden vol verlangen
tot alles is voltooid.

Groet

Stilte
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Gebed om ontferming  

V.: Bidden we God om ontferming
waar we de hongerige niet gevoed hebben
en de dorstige niet te drinken gegeven…

A.: Barmhartige God, ontferm U over ons
maak ons hongerig en dorstig naar gerechtigheid.

V.: Bidden we God om ontferming
waar we meedogenloos en hardvochtig waren,
onverschillig of zelfvoldaan…

A.: Barmhartige God, ontferm U over ons
maak ons opnieuw zachtmoedig en ontvankelijk.

V.: Bidden we God om ontferming
voor wie ziek zijn en kwetsbaar,
die groot verdriet verduren – soms ongezien…

A.: Barmhartige God, ontferm U over ons
maak ons arm van geest en rijk aan mededogen.

V.: Moge God barmhartig zich ontfermen
over alle mensen die haar aanroepen
en hen genadig zijn;
Moge God meedogend naar ons omzien
en ons geleiden op de weg van heilzaam leven

Lofzang: Gloria (Iona)
Gloria, gloria, gloria in excelsis deo.

Gebed

 Uit de Openbaring van Johannes 7, 2-14
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Antwoordpsalm: Van God is de aarde (psalm 24-1)

Van God is de aarde en die haar bewonen.
Van Hem zijn haar diepte en toekomst. 
Hij heeft haar gebouwd op het water en duurzaam verankerd.
Wie mag zijn hoogte beklimmen? 
Wie staan met geheven hoofd in zijn huis?
Mensen met rechtvaardige handen.

Mensen met harten onverdeeld,
afgekeerden van schijn en leugen,
mensen onkreukbaar, met licht geladen
die doen het goede dat moet gedaan,
dat slag dat vraagt en vecht om Hem,
dat Hem wil zien met eigen ogen.

Poorten, heft uw hoofden omhoog.
Maakt u groter, oeroude deuren.
Hier komt de eeuwige, de lichtende.
Wie is de eeuwige, de lichtende?
Het is Hij die vecht om gerechtigheid,
het is de god van de armen, de sterke.

Poorten, heft uw hoofden omhoog.
Hier komt Hij, de god van de armen,
de sterke, de eeuwige, de lichtende.
Wie Hij, de sterke, de lichtende?
Die ons maakte en riep tot gerechtigheid,
onze God, de eeuwige, de lichtende.
Die hem wil zien met eigen ogen.

Evangelie: Matteus 5, 1-12

Acclamatie: lof en heerlijkheid (GVL 264)
Lof en heerlijkheid, wijsheid en dank,
eer, macht en sterkte aan onze god,
vandaag en alle dagen tot in eeuwigheid.
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Overweging

Stilte

Lied: Wij willen een van ziel zijn lichaam worden
tekst: H. Oosterhuis; muziek: A. Oomen

Wij willen een van ziel zijn lichaam worden
zijn uitstralende kracht in deze wereld,
als wij de woorden doen van de Thora
die Jezus heeft gedaan en doorgegeven.
Zijn geest is het die ons tezamen voegt,
en liefde die ons maakt tot zijn gemeente.

Deemoed geduld ontferming vonken geest –
waar mensen afgekeerd zijn van geweld,
niet zwichten voor de oude dode wereld
van geld is god of welk bewind dan ook
waar wij elkaar behoeden en doen leven
waar laatsten eersten zijn, daar woont hij in.
 
Weest daarom een van harte en van hoop,
de geest bestiere uw intiemst verlangen:
een nieuwe aarde in gerechtigheid
waar brood en liefde is genoeg voor allen.
Geliefden, nooit heeft iemand God gezien.
Wie naar de liefde leeft, zal in Hem wonen.

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God de bron van alle leven,
die de wereld heeft bestemd
tot welzijn van heel zijn schepping
en de mens heeft geschapen naar zijn beeld
om deel te hebben aan zijn liefde.

Ik geloof in Jezus Christus,
die aan de liefde van God
gestalte heeft gegeven.
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Hij heeft zich ingezet om mensen te bevrijden
en te bevestigen in hun kracht.
Hij prees gelukkig wie arm en eenvoudig zijn,
troostte wie bedroefd was
en heelde wie gebroken waren.

Ik geloof dat Jezus ons is voorgaan
op de weg die leidt naar waarachtig leven
en ons inspireert hem te volgen -
ieder op eigen wijze.

Hij is tot het einde toe trouw gebleven
aan zijn roeping en bestemming
mens van God te zijn.
Hij is hierin zover gegaan dat
hij zijn leven heeft gegeven.

Ik geloof in de heilige Geest 
die mensen bezielt en inspireert 
recht te doen aan wie tekort komen
en wegen van vrede te gaan.

Ik geloof in mensen die goed doen
die leven wat zij geloven,
bewogen en vol mededogen.
Zij zijn het zout der aarde.
Zij zijn het licht der wereld.

Ik geloof in die gemeenschap van mensen
die wil meewerken  aan
een nieuwe hemel en een nieuwe aarde,
waar het goed leven is voor mensen
en voor heel de schepping. Amen.

Voorbede
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Onze vader 
Onze vader die in de hemel zijt
uw naam worde geheiligd
uw rijk kome
uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel
geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren
en leid ons niet in beproeving,
maar verlos ons van het kwade.
Want van u is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid, amen.

Vredewens: Vrede, wens ik je toe

Vrede wens ik je toe, liefde wens ik je toe.
Moge God je behoeden, leef met zijn liefde,
vrede wens ik je toe.

Zegen wens ik je toe.
Aandacht wens ik je toe.
Dat er mensen zijn met wie je kunt delen.
Zegen wens ik je toe.
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Tekst: Afnemende wind

Toen ik jullie maakte, hield ik van jullie.
Nu heb ik medelijden met jullie.

Ik gaf jullie alles wat jullie nodig hadden:
bed van aarde, dek van blauwe lucht –

naarmate ik verder van jullie vandaan raak
zie ik jullie steeds duidelijker.
Jullie zielen hadden al lang immens moeten zijn,
niet wat ze bleven,
kleine kletsende dingen –

ik gaf jullie ieder geschenk,
blauw van de lenteochtend,
tijd waarvan jullie het gebruik niet begrepen –
jullie wilden meer, dat ene geschenk
bestemd voor een andere schepping.

Wat jullie ook hoopten,
jullie gaan jezelf niet vinden in de tuin,
tussen de groeiende planten.
Jullie levens zijn geen kringloop als die van hen:

jullie levens zijn een vogelvlucht
die begint en eindigt in stilte –
die begint en eindigt, een echo in vorm
van deze boog tussen de witte berk
en de appelboom.

dichteres: Louise Glück
vertaling: Erik Menkveld

Stilte

Mededelingen
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Zending en Zegenwens

Slotlied:  Van grond en vuur

Van grond en vuur zult Gij ons maken,
hoog op rotsen, aan levend water,
van geur en smaak, van licht en stem,
uw evenbeeld.

Volk dat in duisternis gaat,
mensen met stomheid geslagen,
het zal geschieden, zegt Hij,
dat zij weer glanzen als nieuw.

Van licht en stem zult Gij ons maken,
uw evenbeeld.

Niet meer beklemd en verdeeld,
niet meer in woorden gevangen,
één en gekend en bevrijd
eindelijk mens zal ik zijn.

Van licht en stem zult Gij ons maken,
uw evenbeeld.

Daar staat de stoel van het recht,
daar zal staan de tafel der armen,
dan is de dag van het lam,
zie, Ik kom haastig, zegt Hij.

Van grond en vuur zult Gij ons maken,
hoog op rotsen, aan levend water,
van geur en smaak, van licht en stem,
uw evenbeeld.
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ter overweging

Laat ons heilig verklaren:
de armen van geest
die hun leven radicaal beleven
als een geschenk van God;

de naamloze mensen
die mee in het verdriet gaan staan
van hun naaste medemensen;

de stille werkers
die in hun inzet, zachtheid en moed
met elkaar verbinden;

zij die hongeren en dorsten naar gerechtigheid
en daarom weigeren
om elke vorm van onrecht goed te praten;

zij die barmhartig zijn, en teder en fijngevoelig omgaan
met de kwetsuren van hun medemens;

zij die vrede brengen
midden een wereld van geweld;

zij die om hun geloof, hun hoop, hun liefde
slachtoffer zijn van pestgedrag...

Laat ons hen heilig verklaren
want zij zijn de dragers van een nieuwe manier van leven,
getekend door "Ik zal er zijn voor u".

Carlos Desoete
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