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God, alles in allen?
Stilte Nu (muziek Antoine Oomen)
Drempeltekst
uit Psalm 65 vrij
Stilte nu. Voor U.
Stilte zingen had ik U beloofd.
Hoor dan.
Hoor dan wie?
Mij – wie mij?
Die deze mens ben
die hier neerligt
nietig schuld beladen
die wil opstaan
ander mens wil zijn
nieuw ik.
Stilte nu.

Stilte Nu (muziek Antoine Oomen)
Woord ten geleide
Kinderkring
Een vriend (Verzameld Liedboek 434)
Het gebed van den onwetende
Multatuli
Ik weet niet of wij zijn geschapen met een doel…
Of maar bij toeval dáár zijn. Ook niet of een God
Of… goden, zich vermaken met ons leed, en schimpen
Op de onvolkomenheid van ons bestaan. Als dát zo waar’,

Zou ’t vrees’lijk zijn! Aan wien de schuld
Dat zwakken zwak zijn, kranken krank, en dommen dom?
Wanneer we zijn gemaakt met opzet, met een doel,
En door onze onvolkomenheid dat niet bereiken…
Dan valt de blaam van al ’t verkeerde op ons niet,
Op ’t maaksel niet… maar op den Maker! Noem hem Zeus,
Of Jupiter, Jehovah, Baäl, Jaô… om ’t even:
Hij is er niet, of hij moet goed zijn, en vergeven
Dat wij hem niet begrijpen. ’t Stond aan hem
Zich te openbaren, en dat deed hij niet! Hád hij ’t gedaan,
Hij hadde ’t zó gedaan, dat niemand twijflen kon;
Dat ieder zeide: ik ken hem, voel hem, en versta hem.
Wat anderen nu beweren van dien God te weten…
Baat mij niet… Ik versta hem niet! Ik vraag waarom
Hij zich aan andren openbaarde, en niet aan mij?
Is ’t éne kind den vader meer nabij, dan ’t andre?
Zolang één mensenzoon dien God niet kent,
Zólang is ’t laster te geloven aan dien God!
’t Kind, dat vergeefs den vader aanroept, doet geen kwaad…
De vader, die vergeefs zijn kind laat roepen, handelt wreed!
En schoner is ’t geloof: daar is geen vader,
Dan dat hij doof zou wezen voor zijn kind!
Misschien zijn we eenmaal wijzer! Eens misschien
Zien we in, dat Hij er is, dat Hij ons gadesloeg,
En dat zijn zwijgen oorzaak had, en grond…
Ik ken U niet, o God! Ik riep U aan, ik zocht,
Ik smeekte om antwoord, en Gij zweegt! Ik wôu zo graag
Uw wil doen… niet uit vrees voor straf, uit hoop op loon,
Maar zoals ’t kind den wil zijns vaders doet… uit liefde!
Gij zweegt… en altijd zweegt Ge!

En ik dool rond, en hijg
Naar ’t uur, waarop ik weten zal dat Gij bestaat…
Dan zal ik vragen: ‘Vader, waarom nu voor ’t eerst
Uw kind getoond dat het een vader had…
En dat het niet alleen stond in den strijd,
Den zwaren strijd voor menslijkheid en recht?...
Of waart Ge er zeker van, dat ik Uw wil zou doen
Ook zonder dien te kennen? Dat ik, onbewust
Van Uw bestaan, U dienen zou, zoals Ge wilt gediend?...
Zou ’t waar zijn?...
Antwoord, Vader, als Ge dáár zijt, antwoord…
Laat niet Uw kind vertwijflen… Vader, blijf niet stom
Op ’t bloedig afgeperste lama sabachtani!...’
Zo kermt de onwetende man aan zijn zelfgekozen kruis,
En krimpt van pijn, en jammert dat hem dorst…
De wijze – hij die wél weet – wél God kent – bespot den dwaas,
En reikt hem gal, en jubelt: ‘hoor, hij roept zijn vader!’
En prevelt: ‘dank, o Heer, dat ik niet ben als hij!’
En zingt een psalm: ‘welzalig hij die in der bozen raad
Niet zit, en niet op ’t vuile pad des zondaars gaat…’
De wijze… sluipt ter beurze, en schachert integralen
De vader zwijgt… O God, er is geen God!

Muzikaal intermezzo
Heleen Oomen
Ondenkbaar God (muziek Bernard Huijbers)
Toespraak
Huub Oosterhuis
Om water (muziek Tom Löwenthal)
Intermezzo en collecte

Viering van eucharistie
Hier begint de dienst van de tafel
viering van eucharistie.
Laat ons bidden.
Gij die uw gemeente bijeenroept
hier en waar ook ter wereld,
die ons raakt met uw woord,
die ons kent van gezicht,
niet vergeet onze namen:
kom over ons met uw geest.

Muzikaal intermezzo
Heleen Oomen
Avondmaal ter heiliging (VL 633)
Moge het delen (muziek Antoine Oomen)
Brood en wijn
Tijdens het uitdelen van brood en wijn is er ook een beker met
druivensap. Als je hiervan gebruik wilt maken, kun je terecht bij
de uitdelers met de witte beker naast het podium.
En todo amar y servir (Taizé)
Mededelingen
In jouw dienst sta ik - Psalm 134 vrij (muziek Tom Löwenthal)
Nu laat ons dopen David Benjamin
Geeske Hovingh
Vrede voor jou (VL 944)
Voorbeden
Nog is de dood niet overmocht (muziek Antoine Oomen)
Onze Vader Taizé (VL 246)

Zegen
Om te zien een nieuwe aarde/Lied 2000 (muziek Tom Löwenthal)

